Program Współpracy Wojewody Lubelskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) administracji zespolonej – rozumie się przez to działających pod zwierzchnictwem
Wojewody Lubelskiego kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
wykonujących zadania i kompetencje określone w odrębnych ustawach;
2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) programie – rozumie się przez to program współpracy Wojewody Lubelskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
na rok 2018;
4) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową urzędu:
www.lublin.uw.gov.pl;
5) urzędzie – rozumie się przez to Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie;
6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
7) Wojewodzie – rozumie się przez to Wojewodę Lubelskiego;
8) wydziałach – rozumie się przez to wydziały, biura i zespoły urzędu;
9) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Rozdział II
Cele Programu
1) Celem głównym programu jest określenie ram systemowej współpracy Wojewody
z organizacjami oraz budowaniem partnerstwa na rok 2018.
2) Cele szczegółowe współpracy obejmują:
a) wspomaganie integracji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie
rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
b) zwiększenie udziału mieszkańców województwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych
i regionalnych;
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców województwa;
d) kształtowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy Wojewodą i administracją zespoloną
a organizacjami;
e) podnoszenie efektywności działań w sferze zadań publicznych;
f) wspieranie inicjatyw obywatelskich;
g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców województwa lubelskiego

Rozdział III
Zasady współpracy
1) Współpraca Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami odbywa się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
2) Realizacja programu nie powoduje przeznaczenia na ten cel środków finansowych.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
1) Wojewoda i administracja zespolona współpracują z organizacjami w sferze zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Wojewody
lub administracji zespolonej.
2) Podstawowym kryterium decydującym o współpracy Wojewody i administracji zespolonej
z organizacjami jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie województwa
lubelskiego i na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego.
3) Obszar współpracy w szczególności obejmuje zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
g) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
h) ratownictwa i ochrony ludności;
i) zarządzania kryzysowego;
j) promocji i organizacji wolontariatu;
k) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
l) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i przemocy w rodzinie;
ł) wspierania działań na rzecz seniorów;
m) ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
n) produkcji zdrowej żywności oraz ochrony zwierząt;
o) odnawialnych źródeł energii.
Rozdział V
Formy współpracy i sposób realizacji współpracy
1) Współpraca Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami opiera się na zasadach
określonych w ustawie i ma charakter pozafinansowy.
2) Formy współpracy pozafinansowej obejmują:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
b) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

c) możliwość obejmowania honorowym patronatem działań lub przedsięwzięć realizowanych
przez organizacje pozarządowe, na wniosek złożony przez organizację;
d) możliwość udzielenia pisemnej rekomendacji organizacjom lub projektom realizowanym
przez organizacje, na wniosek złożony przez organizację;
e) możliwość wsparcia informacyjnego, technicznego, szkoleniowego organizacji, o ile zadania
statutowe organizacji są zgodne z zadaniami Wojewody i administracji zespolonej;
f) możliwość organizacji wspólnych przedsięwzięć;
g) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
1) Do priorytetowych zadań publicznych, realizowanych na rok 2018 w ramach współpracy
pozafinansowej Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami należą zadania
z zakresu:
a) pomocy społecznej, w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom
będącym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym
skutkami patologii społecznych, osobom bezdomnym;
b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. przez propagowanie
i realizację działań w zakresie tolerancji oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości
narodowych i etnicznych;
d) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności przez:
e) współrealizację działań w ramach programów profilaktyki i promocji zdrowia;
f) realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
g) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
h) edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia poprzez wspieranie kampanii
społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców lub
wybranej grupy społecznej województwa lubelskiego;
i) wspieranie kampanii społecznych w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób
cywilizacyjnych;
j) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie profilaktyki
zdrowotnej;
k) nauki, edukacji, przez propagowanie zdrowego stylu życia , realizację działań na rzecz
przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży w tym doskonalenie umiejętności kadry
oświatowej województwa lubelskiego w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci
i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizację wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
i) rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii, w szczególności przez realizację działań na rzecz
rozwoju kierunków produkcji rolniczej i ochrony środowiska;
j) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności przez realizację zadań w zakresie
ratownictwa medycznego oraz realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego;
k) zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Rozdział VII
Okres realizacji Programu i sposób tworzenia
1) Program obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.
2) Wojewoda zatwierdza sprawozdanie z realizacji programu, które zostaje przygotowane do
30 kwietnia 2019 roku za 2018 rok.
3) Program przygotował Pełnomocnik przy współpracy z Wydziałem Prawnym Nadzoru
i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Rozdział VIII
Współpraca Wojewody o charakterze finansowym
1) Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie wspierania zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2) Wojewoda może zawierać z organizacjami umowy o wsparcie zadań publicznych na czas
realizacji zadania.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
1) Monitoringiem realizacji Programu zajmuje się Pełnomocnik we współpracy z
kierującymi wydziałami oraz administracją zespoloną.
2) Ocena współpracy z organizacjami przedstawiana jest Wojewodzie.
3) Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu.

Rozdział X
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1) W celu sprawnej realizacji programu oraz oceny oferty złożonych w ramach otwartego
konkursu Wojewoda może powołać komisję konkursową.
2) Skład Komisji przedstawia Wojewodzie do akceptacji Pełnomocnik.
3) W skład Komisji wchodzą pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazanych przez Pełnomocnika.
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