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Warszawa 29.09.2015 r.

Temat spotkania
Na jesieni 2015 roku Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy ogłosi trzy konkursy skierowane do organizacji
pozarządowych, poprzez które realizowane będą cele wpierania
warszawskich działań lokalnych i warszawskiego sektora
pozarządowego.
Konkursy w większości stanowić będą kontynuację prowadzonych
dotychczas działań, nastąpi jednak zmiana w podziale tematów
w obrębie poszczególnych ogłoszeń konkursowych.

Na spotkaniu przedstawiona została nowa koncepcja systemowych
działań w tych obszarach.

Warszawa 30.09.2015 r.

Organizator konkursów
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
•

Wydział Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

•

Zespół Inicjatyw Społecznych

Konkursy, a Programy Miasta
Warszawa nieustannie się zmienia. Od ogłoszenia poprzednich konkursów na wspieranie
organizacji pozarządowych i działań lokalnych, czyli w ciągu ostatnich trzech lat, potrzeby
w tych zakresach ewaluowały. Systemowego wsparcia potrzebują już nie tylko
organizacje pozarządowe, ale i pojedynczy aktywni mieszkańcy.
Rozmowy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i ekspertami, a także
obserwacje i codzienna praktyka Urzędu Miasta potwierdzają te wnioski. M.in. na ich
podstawie powstały strategiczne dokumenty miejskie - wieloletnie programy działań:

•

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych
do roku 2020 (PRW)

•

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020

•

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Konkursy, których dotyczy ta prezentacja realizować mają część założeń ujętych w tych
Programach.

Konkursy na wsparcie działań
pozarządowych i lokalnych w latach
2015-2018 – nowy system:
Konkursy w większości stanowić będą kontynuację prowadzonych dotychczas działań,
nastąpi jednak zmiana w podziale tematów w obrębie poszczególnych ogłoszeń
konkursowych:
•

Konkurs na wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych

•

Konkurs na wsparcie lokalnych działań mieszkańców
(siedziba: Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4)

•

Konkurs na prowadzenie Centrum Społecznego Paca i wspieranie działań
lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji
(siedziba: Centrum Społeczne Paca 40)

W skład systemu wchodzić będą także inne działania i konkursy, o których
będziemy informować w późniejszych terminach.

Konkursy ogłoszone na jesieni
2015 roku:
• „Prowadzenie działań wspierających warszawskie organizacje
pozarządowe w latach 2015-2018”

• „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem
„Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu
Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018”
• „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA 40 w latach 20162018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym
Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku”

„Prowadzenie działań wspierających warszawskie
organizacje pozarządowe w latach 2015-2018”
• Kontynuacja części dotychczasowych działań SCWO
(Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej)
• Zadania powinny być realizowane w oparciu o PRW (Program
Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych
do roku 2020)
Zmiany (w stosunku do dotychczasowych zadań):
• Działania skierowane tylko do organizacji pozarządowych
• Udostępnianie przestrzeni na działania dla organizacji
pozarządowych
• Prowadzenie portalu dla organizacji pozarządowych
• Wsparcie działań sąsiedzkich, partnerstw lokalnych – przeniesione
do osobnego konkursu
• Wolontariat – w ramach osobnego zadania

„Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod
szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie
„Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4
w latach 2015-2018”
• Nowy konkurs (wynikający ze zgłaszanych potrzeb)
• Przejęcie części działań z dotychczasowego SCWO
• Zadania powinny być realizowane oparciu o Program Wzmacniania
Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020
Idea:
• Działania na terenie całej Warszawy
• Wsparcie skierowane bezpośrednio do mieszkańców
• Siedziba: Warsztat Warszawski (pl. Konstytucji 4), który dalej będzie
udostępniał przestrzeń na działania mieszkańców, ale będzie też
miejscem sieciowania i wymiany doświadczeń lokalnych liderów ze
wszystkich dzielnic Warszawy

„Prowadzenie Centrum Społecznego PACA 40 w latach
2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie
objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku”
• Kontynuacja dotychczasowych działań na Paca 40
• W oparciu o Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata
2015-2020 i Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku
Zmiany: (do potwierdzenia)
• Rozszerzenie działań na wspieranie działań lokalnych na terenie
objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. (Ilość i charakter
zadań zostanie określony w ogłoszeniu konkursowym)

Konkursy – porównanie:
Wspieranie organizacji
pozarządowych

Wspieranie działań
lokalnych –
„Warszawa lokalnie”

•

•

•
•

•
•

•

Kontynuacja części
dotychczasowych zadań
SCWO
Wsparcie tylko NGO
Przestrzeń na działania
NGO
Prowadzenie portalu
Zadania wynikają z
Programu Rozwoju
Współpracy m.st.
Warszawy i Organizacji
Pozarządowych do roku
2020
Realizacja zadania:
Wyniki (Zarządzenie
Prezydenta) - 31.12.2018

•

•

•

•

•

Wsparcie mieszkańców
Warszawy
Działania na terenie
wszystkich dzielnic
Warszawy
Wsparcie m.in. działań
sąsiedzkich, partnerstw
lokalnych, miejsc
aktywności lokalnej.
Centrala działań:
Warsztat Warszawski
(pl. Konstytucji 4)
Zadania wynikają z
Programu Wzmacniania
Wspólnoty Lokalnej na
lata 2015–2020
Realizacja zadania:
Wyniki (Zarządzenie
Prezydenta - 31.12.2018

Prowadzenie
Centrum Paca 40
•

•

•

Prowadzenie Centrum
Społecznego Paca
(ul. Paca 40)
Zadania wynikają z
Programu Wzmacniania
Wspólnoty Lokalnej
2015–2020 oraz
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022
roku
Wspieranie działań
lokalnych na terenie
objętym Zintegrowanym

Programem Rewitalizacji

•

Realizacja zadania:
1.1.2016 - 31.12.2018

Ogłoszenie konkursów
• Prowadzenie Centrum
Społecznego Paca 40
(+Rewitalizacja)

• Wspieranie NGO
• „Warszawa lokalnie”
•
•
•

Ogłoszenie: po 9 listopada 2015 r.
Czas na składanie ofert:
min. 21 dni
Realizacja zadania konkursowego:
od poł. grudnia 2015/pocz. stycznia
2016

•
•
•
•

(Późniejszy termin ogłoszenia konkursów •
związany jest ze zmianami w Ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dot. zmian w art. 16).

Ogłoszenie: do 20.11.2015
Czas na składanie ofert:
min. 21 dni
Rekomendacja Komisji
Konkursowej: do 23.12.2015
Ogłoszenie wyników (Zarządzenie
Prezydenta): do 8.1.2016
Realizacja zadania
konkursowego: od 1.1.2016 (ale
środki z dotacji uzależnione od
daty ogłoszenia wyników)

Konkursy – kwoty dotacji:
• „Prowadzenie działań wspierających warszawskie organizacje
pozarządowe w latach 2015-2018” min. 7.200.000,00 zł
• „Wspieranie warszawskich działań lokalnych, w tym
prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4
w latach 2015-2018” min. 2.420.000,00 zł
• „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA 40 w latach 20162018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym
Zintegrowanym Programem Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku” min. 900.000,00 zł
Kwoty przeznaczone na powyższe działania są wyższe niż
w latach poprzednich. Łączna kwota przeznaczona na powyższe
konkursy to ponad 10 mln złotych.

Kolejne spotkanie:
• Połowa listopada 2015 r.
• Po ogłoszeniu konkursów (na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl)

• Spotkanie informacyjne w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości co do zapisów
ogłoszeń konkursowych

Kontakt i informacje:
Wspieranie
warszawskich NGO

„Warszawa lokalnie”
i Paca 40

Wydział Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi
Tel: 22 443 34 16

Zespół Inicjatyw
Społecznych
Tel: 22 443 34 39
inicjatywa@um.warszawa.pl

ngo@um.warszawa.pl

www.ngo.um.warszawa.pl

www.inicjatywa.um.warszawa.pl

