Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa
Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku
Lp.

Obszar

1.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, podobszar
„Działania na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych”

2.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, podobszar
„Działania na rzecz przeciwdziałania
zaburzeniom życia rodzinnego w
związku z alkoholem”

Zadanie
1) Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki
uzależnień realizowanych w środowisku pracy.
2) Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce
uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem
działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów
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)
4) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych
na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach
5) Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji
międzypokoleniowej
seniorów
służących
profilaktyce
uzależnień
6) Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie
wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”
1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych
ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w
związku z alkoholem.
2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.
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.

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

MCPS

II połowa lutego 2019 r.

MCPS

II połowa lutego 2019 r.

Lp.

Obszar

3.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, podobszar
„Działania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii”

4.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, podobszar
„Działania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”

5.

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

Zadanie
4) Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i
klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym.
5) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces
socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych
w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.
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
2) Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób używających szkodliwie i
uzależnionych
od
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
obejmujące działalność edukacyjną i inne.
3) Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji
społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i
uzależnionych
od
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
4) 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
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
1) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych
wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń
odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z
używaniem nowych technologii.

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

MCPS

II połowa lutego 2019 r.

MCPS

15 lutego 2019 r.
15 lutego 2019 r.

MCPS
15 lutego 2019 r.

Lp.

6.

Obszar

Działalność
na
niepełnosprawnych

Zadanie

rzecz

osób

2) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych
wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą
Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.
3) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania
samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją
społeczną
4) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym
5) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek
6) Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej
1) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów,
grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności
społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących
zawodowo i społecznie te osoby
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 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:
a) mają na celu nabywanie, podtrzymywanie, rozwijanie i
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z
otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i
z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach.

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu
II połowa stycznia 2019 r.

II połowa lutego 2019 r.

MCPS

nie wcześniej niż w II połowie
marca 2019 r.
po przyznaniu dotacji przez
PFRON i podziale dotacji
przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego

Lp.

Obszar

Zadanie

Departament/
Kancelaria/MCPS

4) Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz
włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w
szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi
życiowej i zawodowej,
c) 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.
6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka
migowego oraz tłumaczy - przewodników
7) Świadczenie usług wspierających, które maja na celu
umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób
niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
1) Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego.
2)

7.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej

3)

1)
8.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
2)

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.
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług
specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z
dziećmi.
Przygotowanie
i
udział
reprezentacji
województwa
mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe
w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu
dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w
środowiskach szkolnym i wiejskim.

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

Przełom listopada i grudnia
2018 r.
Początek stycznia 2019 r.

MCPS

Początek stycznia 2019 r.

Departament
Edukacji Publicznej
i Sportu

Pomiędzy 8 a 15 stycznia
2019 r.

Lp.

Obszar

Zadanie
Upowszechnianie
sportu
w
środowisku
osób
niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji
sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
4) Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym, promujących w województwie kulturę
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.
1) Realizacja projektów mających na celu rozpoznanie, wsparcie i
rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów
ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych,
kierowanych do uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych
z terenu województwa mazowieckiego
2) Realizacja
projektów
propagujących
postawy
przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy i studentów
kształcących się na terenie województwa mazowieckiego
3) Realizacja projektów o charakterze edukacyjno-doradczym,
mających na celu ukierunkowanie we właściwym wyborze
ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowanych do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu
województwa mazowieckiego
4) Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji
konsumenckiej kierowanych do mieszkańców województwa
mazowieckiego
5) Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z
wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z
terenu województwa mazowieckiego (w tym również
organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji)
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

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

Departament
Edukacji Publicznej
i Sportu

Pomiędzy 22 stycznia a 5
lutego 2019 r.

Departament
Rozwoju
Regionalnego i

Pomiędzy 15 stycznia a 15
lutego 2019 r.

3)

9.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie

10.

Działalność wspomagająca
gospodarczy,
w
tym
przedsiębiorczości

rozwój
rozwój

Lp.

Obszar

11.

Turystyka i krajoznawstwo

12.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Zadanie

1) Szlaki turystyczne:
 projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie,
utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze
standardami PTTK (uchwała nr 33A/XVIII/2014 Prezydium
Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 listopada 2014 r. w
sprawie Instrukcji znakowania szlaków turystycznych oraz
uchwała nr 3A/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego
PTTK z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji
znakowania szlaków turystycznych PTTK);
 projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku
turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np.
aplikacje, geocaching, questy itp.)
2) Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza
3) Produkt turystyczny
4) Rzeki łącznikiem Mazowsza
5) Aktywna turystyka
6) Jazda na kulturę
7) Mazowieckie klastry turystyczne
1) Patriotyzm
2) Kultura puka do drzwi
3) Kultura łączy pokolenia
4) Kultura buduje spójność
5) Zabytki i muzea – żywe atrakcje
6) To także nasze dziedzictwo
7) Kultura zaprasza
8) Kultura podniebna – kultura podziemna
9) Niech nas poznają
10) Kto ty jesteś?
11) Wokół wspólnoty
12) Mazowieckie klastry kreatywne
13) Wyobraźnia i wiedza
14) Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) - wspieranie projektów
realizowanych w ramach EDD, których celem jest edukacja

Departament/
Kancelaria/MCPS
Funduszy
Europejskich

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

10-24 stycznia 2019 r.

Departament
Kultury, Promocji i
Turystyki

Departament
Kultury, Promocji i
Turystyki

10-24 stycznia 2019 r.

Lp.

13.

14.

Obszar

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

15.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

16.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

17.

18.

Działalność na rzecz integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Działalność na rzecz organizacji
pozarządowych
oraz
podmiotów
wymienionych w art. 3. ust. 3, w
zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt

Zadanie
historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnej
dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni
kultury
europejskiej
oraz
propagowanie
dialogu
międzykulturowego.
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz
upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
1) Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczoleśną
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zwiększenia
świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych
metod ochrony przyrody.
2) Prowadzenie działań w zakresie edukacji związanej z ochroną
terenów zieleni i zadrzewień, w tym przygotowanie materiałów
informacyjno-edukacyjnych zarówno w formie papierowej jak i
elektronicznej

Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnoedukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony
środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i
dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów,
festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli
pszczół w środowisku naturalnym.
Rozwój międzyregionalnej współpracy zagranicznej poprzez
realizację wspólnych projektów organizacji pozarządowych z terenu
województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza.
Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich
organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności
obywatelskiej

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

Departament
Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Pomiędzy 14 a 25 stycznia
2019 r.

Departament
Polityki
Ekologicznej,
Geologii i
Łowiectwa

Departament
Gospodarki
Odpadami oraz
Pozwoleń
Zintegrowanych i
Wodnoprawnych
Departament
Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

II połowa lutego 2019 r.

18-22 lutego 2019 r.

Pomiędzy 14 a 25 stycznia
2019 r.

Kancelaria
Marszałka

12-20 lutego 2019 r.

Departament
Organizacji

18 grudnia 2018 r.

Lp.

Obszar

Zadanie

Departament/
Kancelaria/MCPS

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

Departament
Organizacji

18 grudnia 2018 r.

Departament
Organizacji

Pomiędzy 17 grudnia 2018 r.
a 15 stycznia 2019 r.

Departament
Organizacji

Pomiędzy 17 grudnia 2018 r.
a 15 stycznia 2019 r.

1-32a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – powołanie
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

19.

Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych

20.

Ratownictwo i ochrona ludności

Utrzymanie gotowości ratowniczej
województwa mazowieckiego

21.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców
Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa

na

obszarach

wodnych

