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Plan prezentacji
1. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi – współpraca z 

jednostkami samorządu terytorialnego

2. Programy Rządowe:

– Wieloletni Program Rządowy Senior-WIGOR 

– Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 

3. Inkubatory Innowacji Społecznych finansowane w ramach PO WER:

– Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych 

– Inkubator Wielkich Jutra 

4. Regionalne Programy Operacyjne:

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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Programy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

• Realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

– roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi;

– wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

• Roczne programy współpracy uchwalane są do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

• Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa 
się w oparciu o programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
drodze otwartych konkursów ofert. Może mieć formy:

– powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji – wówczas całość kosztów związana z realizacją zadania 
pokrywana jest z dotacji

– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji – wówczas realizator zadania musi wnieść wkład 
własny.
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Otwarte konkursy ofert – przykład 
Gminy Miejskiej Kraków

• Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 
01.03.2017 r. do 28.02.2020 r. Klubu Samopomocy – Aktywizacyjnego 
zapewniającego 20 miejsc dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia 
oraz obejmującego wsparciem ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu, w ramach projektu „W 
sile wieku”.”

• Oferenci - organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (art. 3 ust. 2 i 3), których działalność statutowa jest zgodna z 
dziedziną zlecanego zadania.

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83109
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Otwarte konkursy ofert – przykład 
Gminy Miejskiej Kraków

Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora 
MOPS w Krakowie.

Kryteria wyboru oferty:

• ocena możliwości realizacji zadania publicznego;

• ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania w tym stosunku kosztów merytorycznych do kosztów 
ogółem oraz wysokości kosztów obsługi zadania;

• ocena proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób, przy udziale 
których Oferent będzie realizował zadanie;

• ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego w tym: świadczenia 
wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji do realizacji zadania 
publicznego (w przeliczeniu na etat);

• ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem 
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków, w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali 
zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków
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WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY 
SENIOR-WIGOR
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Wieloletni Program Rządowy 
Senior - WIGOR  

Cel: wsparcie seniorów (osób nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez:

• dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci 
Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem 
jednostek samorządu, charakteryzujących się:

– niskimi dochodami 

– lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem 

– lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza 
miejscem ich zamieszkania; 

• umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym oraz udostępnienie 
seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a 
także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i 
na rzecz środowiska lokalnego. 
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Wieloletni Program Rządowy 
Senior- WIGOR  

Zakres przedmiotowy Programu: wsparcie tworzenia Dziennych Domów 
„Senior-WIGOR” przez jednostki samorządu terytorialnego, polegające na 
adaptacji lub remoncie już istniejących obiektów albo ich części i realizacji 
usług w zakresie dostosowanym do potrzeb seniorów. 

Mogą zostać wykorzystać pomieszczenia, które zostały zaadaptowane lub 
wyremontowane w ramach inwestycji finansowanych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

W placówkach Senior-WIGOR nie można tworzyć miejsc całodobowego 
pobytu.
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Wieloletni Program Rządowy 
Senior- WIGOR  

Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego (JST), które:

• w strategi rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury 
dla osób starszych 

• lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu

Preferowane są:

• gminy charakteryzujące się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem 
seniorów w populacji ogółem 

• oraz brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych 
poza miejscem ich zamieszkania

JST może zlecić realizację zadania lub realizować je w partnerstwie. 1
0



Wieloletni Program Rządowy 
Senior- WIGOR  

Przeznaczenie dotacji:

• jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie placówki w 
wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, maksymalnie 250 
tys. zł, z tego maksymalnie 180 tys. zł na adaptację pomieszczeń lub 
budynku oraz maksymalnie 70 tys. zł na wyposażenie; 

• zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – w każdym roku 
kalendarzowym, w trybie konkursowym finansowaniu mogą podlegać 
działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki - rocznie nie więcej 
niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania każdego miejsca miesięcznie, 
jednak nie więcej niż 200 zł; pozostała kwota pochodzi ze środków 
własnych jednostki samorządu uczestniczącej w Programie, w tym mogą 
być środki z EFS lub środki pochodzące z odpłatności ponoszonej przez 
uczestników (kritéria odpłatności ustala JST). 

!!! Wkład własny finansowy 20%
1
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RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH
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Rządowy Program Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 

Cele Programu:

• Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 
poprzez aktywność społeczną

• Zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności 
społecznej

• Pełniejsze korzystanie z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych, 
aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym
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Rządowy Program Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 

Priorytetowe działania:

Priorytet I. Edukacja osób starszych

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację 
wewnątrz- i międzypokoleniową

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi 
zewnętrzne)
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Rządowy Program Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) -
zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz 
wspieraniu działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

• Szkolenie wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym)

• Wspieranie samopomocy

• Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług

• Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.In. Opiekuńczych, 
kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i 
turystycznych

• Rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych 
dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o 
ograniczonej samodzielności, w tym usług usprawniających, 
umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności
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Rządowy Program Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 

Beneficjenci:

• Organizacje pozarządowe, m.In. Stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia 
zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, 
izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe

• Osoby prawne i jednostki kościelne i związki wyznaniowe

• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

• Spółdzielnie socjalne

• Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników
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Rządowy Program Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 

Przeznaczenie dotacji – wysokość od 20 tys. zł do 200 tys. zł:

• koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych 
w zadaniach, w tym materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem 
niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, transport 
beneficjentów ostatecznych, nagrody dla beneficjentów ostatecznych w 
konkursach itp.; koszty zatrudnienia trenerów, ekspertów, specjalistów 
realizujących zadania

• koszty promocji

• obsługa zadania publicznego, jednak nie więcej niż 20 proc. wartości dotacji, 
w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5 proc. wartości dotacji, w tym koszty 
funkcjonowani organizacji – w części przypadającej na realizację zadania oraz 
kierowania projektem – w części zaangażowania osoby przypadającej na projekt

!!! Wkład własny finansowy lub osobowy (wolontariat lub praca społeczna) 10%
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Europejski Fundusz Społeczny

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – jeden z pięciu głównych funduszy, poprzez 
które UE wspiera rozwój społeczno-gospodarczy krajów członkowskich. Środki 
z EFS wykorzystywane są na dwu poziomach:

• krajowym – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – ok. 
34% alokacji EFS – koncentruje się na zmianach strukturalnych poszczególnych 
polityk sektorowych oraz przedsięwzięciach mających charakter ogólnopolski 
i są priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa;

• regionalnym – Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – ok. 66% alokacji EFS 
– interwencja dotyczy bezpośrednio wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji 
na rynku pracy.
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Inkubatory Innowacji Społecznych 
w ramach PO WER 2014-2020 

Projekty realizowane w ramach osi IV Innowacje społeczne  i współpraca 
ponadnarodowa, działanie 4.1. Innowacje społeczne

Innowacje społeczne – nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania 
problemów społecznych, tworzenie i testowanie nowych rozwiązań bądź 
usprawnianie już istniejących w celu ich optymalizacji w myśl zasady „mniej za 
więcej”

4 tematy:

• Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej 

• Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku

• Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

• Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 
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Inkubatory Innowacji Społecznych 
w ramach PO WER 2014-2020 

7 dofinansowanych projektów w ramach tematu „Usługi opiekuńcze dla osób 
zależnych”:
• Województwo Małopolskie /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, projekt 

„Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” (tylko województwo małopolskie)

• Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”, projekt „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia.”

• Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", projekt „Innowacje na ludzką miarę 
- wsparcie rozwoju mikroinnowacji
w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, projekt „Usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych”

• DGA S.A., projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
projekt „Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 
(tylko województwo wielkopolskie)

• Gmina Miasta Radomia, projekt „Chcemy pracować - Innowacje 
w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”
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MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 
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Małopolski Inkubator Innowacji 
Społecznych 

Cel: wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób  zależnych, 
świadczonych  na  poziomie  lokalnych  społeczności, poprzez wypracowanie 
innowacyjnych i oddolnych rozwiązań - 40 innowacyjnych pomysłów 
dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 15 
% zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

Wartość dotacji – do 100 tys. zł (średnio 45 tys. zł) na tworzenie i testowanie 
nowych rozwiązań.
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Małopolski Inkubator Innowacji 
Społecznych 

Zakres przedmiotowy:

Testowanie innowacji  - jej praktyczne zastosowanie na małej grupie 
odbiorców (od 2 do 10 osób). 

Testowane Innowacje nie mogą powielać:

• standardowych form wsparcia,

• innowacji już wdrożonych lub inkubowanych na terenie Polski,

• działań z realizowanych lub realizowanych w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki,

• przedsięwzięć zaplanowanych lub realizowanych w Programie 
Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz w Regionalnym Programie 
Operacyjnym. 
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Małopolski Inkubator Innowacji 
Społecznych 

Beneficjenci:

• osoby fizyczne,

• osoby prawne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółki 
kapitałowe, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne, z wyłączeniem partii 
politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, 
samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie 
polityczne,

• jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki 
komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne),

• osoby prawne i jednostki kościelne i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

• jednostki sektora finansów publicznych.
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Małopolski Inkubator Innowacji 
Społecznych 

Odbiorcy wsparcia w ramach innowacji - osoby mające miejsce zamieszkania 
na terenie województwa małopolskiego, należące do co najmniej jednej z 
następujących grup docelowych:

• osób niepełnosprawnych:

– intelektualnie (w tym w szczególności po zakończeniu edukacji), 
wymagających usług opiekuńczych,

– wymagających usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania, 
pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny,

– potrzebujących wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu 
społecznym lub obywatelskim,

• osób starszych, wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich 
zamieszkania (np. z zastosowaniem wolontariatu lub pomocy sąsiedzkiej), 
i ich opiekunów (w celu umożliwienia im aktywności zawodowej i 
społecznej).
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INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
WIELKICH JUTRA
DGA S.A. W POZNANIU 

26



Inkubator Wielkich Jutra 

Cel: wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących 
usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 
20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 
12.2018 r.

Wartość dotacji - do 50 000,00 zł

Beneficjenci: jak w MIIS
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Inkubator Wielkich Jutra 
W ramach Projektu można uzyskać wsparcie na innowacyjne narzędzie, metodę 
lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych, w 
szczególności dotyczące:
• wsparcia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po 

zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji,
• usług opiekuńczo — asystenckich w miejscu zamieszkania dla 

niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze 
strony rodziny , 

• usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych 
czynności z życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych 
czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą 
szukać pomocy, na przykład przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, 
ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach 
biurowych, 

• zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie 
opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, np. z zakresu 
wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom 
aktywności zawodowej i społecznej. 28



REGIONALNE PROGRAMY 
OPERACYJNE
Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
Priorytet inwestycyjny: 9iv Ułatwianie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym
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Regionalne Programy Operacyjne

Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

• organizacje pozarządowe

• organizacje non-profit

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych

• podmioty ekonomii społecznej

• instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne

• przedsiębiorcy.
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego

Typy operacji:

• wsparcie  dla  tworzenia  i/lub funkcjonowania miejsc pobytu czasowego, 
w których możliwe będzie  przebywanie  osoby  niesamodzielnej  pod  
profesjonalną  opieką  w przypadku okresowego  braku  możliwości  
sprawowania opieki  przez  jej  opiekuna oraz inne  formy wsparcia dla 
opiekunów osób niesamodzielnych

• wsparcie   dla   tworzenia i/lub  działalności  placówek  zapewniających  
dzienną  opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, zaspokajających ich 
potrzeby w sposób pozwalający na samodzielne  funkcjonowanie  oraz  
uczestniczenie  w  życiu  społecznym  (np.: poprzez świadczenie  usług  
opiekuńczo-bytowych,  świadczenie  usług  rehabilitacyjnych, teleopiekę, 
zapewnienie  poradnictwa  i  wsparcia  psychologicznego,  organizację  
zajęć wspomagających aktywność  seniorów  i  osób  niepełnosprawnych,  
a  także  zapewnienie  realizacji usług terenowych przez te placówki).
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego

Grupa docelowa wsparcia:

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie

• osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan 
zdrowia oraz ich opiekunowie.
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego

Typy operacji:

• działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 
formuły świadczenia (nie wyklucza się wsparcia form instytucjonalnych w 
przypadku gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób zależnych)

Grupa docelowe wsparcia:

• osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenie
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