Załącznik nr 3 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadania publiczne zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

l.p
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Priorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez GMK do
realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w
zakresie:
(numeracja przyjęta na podstawie
numeracji zadań w art. 4 ust.1 ustawy)

Tryb zlecania zadań
publicznych/sposób
finansowania zadań
publicznych

Planowane środki
finansowe
w budżecie wydziału na
rok 2016

Wydział/biuro/miejska
jednostka organizacyjna
zlecające realizację zadań
publicznych

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
1.1 Domy pomocy społecznej dla dzieci/dorosłych
aneksy do umów
2 776 493 zł
niepełnosprawnych intelektualnie
wieloletnich/otwarty konkurs
1.2 Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie aneksy do umów wieloletnich/
4 237 200 zł
chorych
otwarty konkurs ofert
1.3 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
aneks do umowy wieloletniej
2 412 000 zł
1.4 Schronienie interwencyjne dla kobiet w okresie zimowym
aneks do umowy wieloletniej
25 020 zł
1.5 Interwencja kryzysowa
aneks do umowy wieloletniej
374 640 zł
1.6 Mieszkania chronione dla bezdomnych
aneksy do umów wieloletnich
125 720 zł
1.8 Mieszkania chronione dla chorych psychicznie
aneksy do umów wieloletnich
127 116 zł
aneksy do umów
1. 9 Mieszkania chronione dla usamodzielnionych
106 590 zł
wieloletnich/otwarty konkurs
wychowanków placówek
ofert
1.10 Mieszkania chronione dla kobiet z dziećmi
aneks do umowy wieloletniej
70 920 zł
1.11 Ośrodki poradnictwa, terapii rodzin
aneksy do umów wieloletnich
1 484 000 zł
Miejski Ośrodek Pomocy
aneksy do umów wieloletnich/
1.12 Ośrodki wsparcia dla bezdomnych
1 997 783 zł
Społecznej/Wydział
Spraw
otwarty konkurs ofert
Społecznych
aneksy do umów wieloletnich/
1.14 Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
882 893 zł
otwarty konkurs ofert
aneks do umowy
1.15 Program Aktywności Lokalnej
200 000 zł
wieloletniej/otwarty konkurs
ofert
1.16 Rodzinne domy pomocy
aneks do umowy wieloletniej
213 735 zł
1.17 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
otwarty konkurs ofert
2 912 447 zł
psychicznymi
1.18 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi
aneks do umowy wieloletniej
400 050 zł
niepełnosprawnymi
1.19 Środowiskowe domy pomocy społecznej
aneksy do umów wieloletnich
4 361 642 zł
aneks do umowy
1.20 Usługi opiekuńcze zwykłe
14 076 426 zł
wieloletniej/otwarty konkurs
ofert
1.21 Poradnictwo specjalistyczne
otwarty konkurs ofert
20 000 zł

Łączna kwota
w sferze zadań
publicznych

36 804 675 zł
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1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
1a.1 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu
interwencyjnego
1a.2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego
1a.3 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu
socjalizacyjnego
1a.4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu specjalistycznoterapeutycznego

aneksy do umów wieloletnich

1 229 332 zł

aneksy do umów wieloletnich

1 295 117 zł

aneksy do umów wieloletnich

7 419 459 zł

aneksy do umów wieloletnich

1 765 595 zł

1a.5 Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie
opiekuńczej

aneksy do umów
wieloletnich/otwarty konkurs
ofert

3 104 424 zł

1a.6 Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie
specjalistycznej

aneksy do umów wieloletnich

4 227 324 zł

1a.7 Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej

aneks do umowy
wieloletniej/otwarty konkurs
ofert

334 000 zł

1a.8 Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi
otwarty konkurs ofert
do lat 3
1b. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
1b.1 Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
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otwarty konkurs ofert

120 000 zł

899 190 zł

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2.1 Centra Integracji Społecznej
aneks do umowy wieloletniej
738 400 zł
2.2 Kluby Integracji Społecznej
aneks do umowy wieloletniej
330 000 zł
2.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej
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19 495 251 zł

3. działalności charytatywnej
3.1 Wsparcie działalności charytatywnej oraz wspieranie
organizowania infrastruktury socjalnej

aneksy do umów wieloletnich

828 576 zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Spraw
Społecznych

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych

899 190 zł
środki finansowe
pochodzące z budżetu
państwa
1 896 976 zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Spraw
Społecznych

aneksy do umów wieloletnich/
645 000 zł
otwarty konkurs ofert
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Spraw
aneksy do umów
3.2 Wsparcie osób bezdomnych i innych zagrożonych ubóstwem
Społecznych
wieloletnich/otwarty konkurs
337 661 zł
oraz uzależnieniami
ofert
6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, 788 i 905)
6.1 Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych)
otwarty konkurs ofert
70 000,00 zł
w środowisku lokalnym.
6.2 Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii
społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do
otwarty konkurs ofert
50 000,00 zł
wszystkich mieszkańców Miasta Krakowa lub wybranej
docelowej grupy społecznej.
6.3 Organizowanie konferencji i warsztatów zwiększających
kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i
promocji zdrowia oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do
otwarty konkurs ofert
20 000,00 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia
wybranych grup odbiorców, mających na celu podniesienie ich
kwalifikacji zawodowych.

982 661 zł

200 000 zł

Biuro ds. Ochrony Zdrowia
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6.4 Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z
zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem
wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego.
6.5 Realizacja samopomocowych inicjatyw, służących
rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym poprzez stworzenie warunków dla
utworzenia Klubów samopomocowych.
6.6.Tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i
przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie.
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
7.1 Rehabilitacja i integracja społeczna, zawodowa
niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa
7.2 Rehabilitacja i integracja społeczna, zawodowa
niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

otwarty konkurs ofert

40 000,00 zł

otwarty konkurs ofert

10 000,00 zł

otwarty konkurs ofert

10 000,00 zł
570 000 zł

otwarty konkurs ofert

470 000 zł

w trybie art. 19 a

100 000 zł

Pełnomocnik PMK ds. Osób
Niepełnosprawnych/Wydział
Spraw Społecznych
1 151 000 zł

umowa wieloletnia/otwarty
10.1 Lokalne Centra Aktywności Seniorów
1 110 000,00 zł
konkurs ofert
Wydział Spraw Społecznych
10.2 Wspieranie więzi międzypokoleniowych
otwarty konkurs ofert
31 000,00 zł
10.3 Integracja i aktywizacja seniorów
w trybie 19 a
10 000,00 zł
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
11.1 Otwarty Konkurs Ofert w zakresie: Działalność
otwarty konkurs ofert
200 000,00 zł
Wydział Rozwoju Miasta
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych oraz 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.1 Centrum Obywatelskie

kontynuacja umowy wieloletniej
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15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
15.1 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
otwarty konkurs ofert
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16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
16.1 Realizacja umów w trybie 3 letnim (Dofinansowanie
aneksy do umów
16. 2. Dofinansowanie w trybie 3-letnim (w latach 2016-2018 )
otwarty konkurs ofert
zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu
ofert (Całoroczna oferta programowa)
16.3. Realizacja zadań publicznych wzbogacających ofertę
otwarty konkurs ofert
kulturalną miasta
16.4. Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza
otwarty konkurs ofert
16.5. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - małe granty

w trybie 19 a

350 000 zł

Wydział Spraw Społecznych
770 000 zł

770 000,00 zł

Wydział Spraw Społecznych
12 910 000 zł

7 900 000 zł
2 100 000 zł
2 210 000 zł

Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

600 000 zł
100 000 zł
4 360 000 zł
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17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

15

otwarty konkurs ofert
17 a. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w trybie art. 19 a
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
18.1 Edukacja ekologiczna

350 000,00 zł

200 000 zł

w trybie art. 19 a

4 260 000,00 zł
100 000,00 zł

Wydział Sportu
20 000 zł

20 000 zł

Wydział Kształtowania
Środowiska
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22.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
22.1 Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
w trybie art. 19 a
30 000 zł
Wydział Spraw Społecznych
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Pełnomocnik PMK ds. Osób
29.1 działalność na rzecz kombatantów i osób
otwarty konkurs ofert
30 000 zł
Niepełnosprawnych/Wydział
represjonowanych
Spraw Społecznych
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
32.1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w 2016 r.: Profilaktyka uniwersalna i selektywna –
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
otwarty konkurs ofert
300 000 zł
Miejskie Centrum Profilaktyki
w środowisku lokalnym na terenie Krakowa; Kluby abstynenta
Uzależnień w Krakowie
oraz inne formy działań pomocowych poza terapią; Edukacja
/Wydział Spraw Społecznych
publiczna w obszarze profilaktyki.
32.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
otwarty konkurs ofert
150 000 zł
w 2016 r.: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/
Przeciwdziałanie narkomanii

30 000 zł

30 000 zł

450 000 zł

SUMA 81 119 754 zł

