Załącznik nr 2
do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 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 2020 roku
Tryb zlecania zadań
publicznych/sposób
finansowania zadań
publicznych
(otwarty konkurs ofert, art.
19a, regranting)

l.p

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)
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1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Planowane środki
finansowe
w budżecie wydziału na
rok 2020

1.1 Domy pomocy społecznej dla dzieci/dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie

kontynuacja umowy wieloletniej

419 148 zł

1.2 Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie
chorych

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

4 800 000 zł

1.3 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

kontynuacja umowy wieloletniej

3 216 000 zł

Wydział/biuro/miejska
jednostka organizacyjna
zlecające realizację zadań
publicznych

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

48 048 359 zł

3 konkursy III kwartał 2020r. na prowadzenie Domów Pomocy
Społecznej

1 konkurs IV kwartał 2019r. - na
prowadzenie Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie

otwarty konkurs ofert

420 000 zł

1.5 Mieszkania chronione dla bezdomnych

kontynuacja umowy wieloletniej

100 560 zł

1.6 Mieszkania chronione dla osób starszych

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

70 140 zł

2 konkursy I kwartał 2020r. - na
prowadzenie Mieszkań
chronionych

1.7 Mieszkania chronione dla chorych psychicznie

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarty konkurs ofert

248 800 zł

1 konkurs I kwartał 2020r. - na
prowadzenie mieszkania
chronionego

1.8 Mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków kontynuacja umów wieloletnich /
placówek
otwarte konkursy ofert

121 590 zł

2 konkursy III/IV kwartał 2020r.
- na prowadzenie mieszkań
chronionych

1.4 Interwencja kryzysowa

1.9 Ośrodki poradnictwa, terapii rodzin

kontynuacja umów wieloletnich

1 696 000 zł

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

2 656 600 zł

1.11. Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych - kontynuacja umów wieloletnich /
Kluby samopomocy
otwarte konkursy ofert

850 000 zł

1.12 Program Aktywności Lokalnej

kontynuacja umowy wieloletniej

200 000 zł

1.13 Rodzinne domy pomocy

kontynuacja umowy wieloletniej

268 800 zł

1.10 Ośrodki wsparcia dla bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia

Łączna kwota
w sferze zadań publicznych

1 konkurs I kwartał 2020r. - na
prowadzenie Schroniska dla
bezdomnych kobiet
1 konkurs I kwartał 2020r. - na
prowadzenie Domu Matki i
Dziecka - Schroniska dla
bezdomnych kobiet z dziećmi
3 konkursy III kwartał 2020r. na prowadzenie Klubów
samopomocy

1.14 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

kontynuacja umowy wieloletniej

2 492 643 zł

1.15 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi

kontynuacja umowy wieloletniej

231 000 zł

1.16 Środowiskowe domy samopomocy

kontynuacja umów wieloletnich

9 194 316 zł

1.17 Usługi opiekuńcze zwykłe

kontynuacja umów wieloletnich

20 127 030 zł

1.18 Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

kontynuacja umowy wieloletniej

183 600 zł

1.19 Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

kontynuacja umowy wieloletniej
/ otwarty konkurs ofert

134 592 zł

kontynuacja umowy wieloletniej

88 100 zł

kontynuacja umowy wieloletniej

64 800 zł

1.20 Klub Samopomocy - Aktywizacyjny w ramach projektu "W
sile wieku"
1.21 Asystent osoby bezdomnej w ramach projektu "Aktywni
Zawodowo - Aktywni Społecznie"
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1.22 Indywidualny trening kompetencji i umiejętności
społecznych dla niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywni kontynuacja umowy wieloletniej
Zawodowo - Aktywni Społecznie"
1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1 konkurs II kwartał 2020r. - na
prowadzenie Klubu samopomocy

464 640 zł
21 920 439 zł

kontynuacja umów
wieloletnich/otwarte konkursy
ofert

1 455 985 zł

2 konkursy III/IV kwartał 2020r.
- na prowadzenie Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych (w
tym 1 konkurs na prowadzenie
POW typu interwencyjnego,
socjalizacyjnego i specjalistycznoterapeutycznego)

1a.2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

2 020 642 zł

6 konkursów III/IV kwartał
2020r. - na prowadzenie Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

1a.3 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

7 568 362 zł

7 konkursów III/IV kwartał
2020r. - na prowadzenie Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

1a.4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu specjalistycznoterapeutycznego

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarte konkursy ofert

2 343 750 zł

1a.5. Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie
opiekuńczej

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarty konkurs ofert / w trybie
art. 19a

2 817 700 zł

1a.6 Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie
specjalistycznej

kontynuacja umów wieloletnich /
otwarty konkurs ofert

4 370 000 zł

1a.1 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu interwencyjnego
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Realizacja zadania do końca
czerwca 2020r. Możliwa
kontynuacja zadania w przypadku
pozyskania środków unjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia

2 konkursy III/IV kwartał 2020r.
- na prowadzenie Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
1 konkurs II kwartał 2020r. - na
prowadzenie 25 Placówek
Wsparcia Dziennego
1 konkurs III kwartał 2020r. - na
prowadzenie 5 Placówek Wsparcia
Dziennego

1a.7 Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie
kontynuacja umów wieloletnich
642 000 zł
podwórkowej
1a.8 Specjalistyczne usługi wspierania rodziny w ramach
kontynuacja umowy wieloletniej
378 000 zł
projektu "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie"
1a.9 Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system
kontynuacja umowy wieloletniej
324 000 zł
wsparcia tj. rodzinę w ramach projektu "Aktywni Zawodowo1b. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz 22a. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1 022 340 zł

1b.1 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym
mediacji oraz działań w zakresie edukacji prawnej
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5a. działalności na rzecz integracji cudzoziemców
5a.1 Dzialalność na rzecz integracji cudzoziemców w Krakowie

kontynuacja umów
wieloletnich/otwarte konkursy
ofert/w trybie art. 19a

1 489 620 zł

w trybie art. 19a

25 000 zł

5a.2 Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

otwarty konkurs ofert

270 000 zł

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
7.1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
7.2 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
7.3 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

otwarty konkurs ofert
w trybie art. 19a

540 000 zł
600 000 zł
170 000 zł

IV kwartał 2019r.
2 539 900 zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia

Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

1 konkurs IV kwartał 2019r. - na
zapewnienie Całodobowego
schronienia i wyżywienia dla
bezdomnych mężczyzn
1 konkurs IV kwartał 2019r. - na
świadczenie Pomocy
interwencyjnej dla osób
bezdomnych
1 konkurs I kwartał 2020r. na świadczenie Pomocy medycznej
i przedmedycznej dla osób
bezdomnych
1 konkurs II kwartał 2020r. na prowadzenie 5 Kuchni dla osób
bezdomnych

kontynuacja umowy wieloletniej

IV kwartał 2019r.

Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

II/III kwartał 2020r.
do wyczerpania puli środków

30 000 zł
w trybie art. 19a

30 000 zł

Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

do wyczerpania puli środków

Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

II półrocze 2020r. - ogłoszenie
konkursu na pozostałą kwotę
tj. 252 172,20 zł
do wyczerpania puli środków
II półrocze 2020r.

5 142 000 zł

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
10.1 Centra Aktywności Seniorów

4 892 000 zł

w trybie art. 19a
10.2 Integracja Seniorów
10.3 Bezpłatny przewóz osób starszych
otwarty konkurs ofert
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11.2 Przedsiębiorczość - wsparcie i tworzenie przestrzeni
aktywizujących przedsiębiorczość, w ramach których możliwa
będzie realizacja przedsięwzięć biznesowych, społecznych,
integracyjnych, a tym samym rewitalizacyjnych w odniesieniu do
warstwy spoleczno-gospodarczej Krakowa. Realizacja
"Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i
Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020"

275 000 zł

do wyczerpania puli środków

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

11.1 Przedsiębiorczość - kontynuacja działań związanych z
powierzeniem realizacji zadań publicznych z zakresu
przedsiębiorczości w formule tzw. "małych grantów"

1 489 620 zł

1 310 000 zł

otwarty konkurs ofert
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Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

3. działalności charytatywnej

9.1 Działalność na rzecz równych praw kobiet imężczyzn
9

1 022 340 zł

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
kontynuacja umowy wieloletniej
2.1 Centrum Integracji Społecznej
509 640 zł
kontynuacja umowy wieloletniej
2.2 Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych
98 640 zł
2.3 Klub Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych
423 540 zł
kontynuacja umowy wieloletniej
niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
2.4 Warsztaty Terapii Zajęciowej
1 508 080 zł
kontynuacja umów wieloletnich

3.1 Wsparcie działalności charytatywnej oraz osób bezdomnych i
zagrożonych ubóstwem oraz uzależnieniami

6

otwarty konkurs ofert

w trybie art. 19a

otwarty konkurs ofert

50 000 zł
200 000 zł

290 000 zł
70 000 zł

100 000 zł Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji

do wyczerpania puli środków

grudzień 2019r./I kwartał 2020r.

i Innowacji
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11.3 Przedsiębiorczość - wsparcie przedsiębiorców z sektora
MSP, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
zdegradowanych. Realizacja "Krakowskiego Programu
otwarty konkurs ofert
grudzień 2019r./I kwartał 2020r.
120 000 zł
Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
2016-2020"
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 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.1 Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20 (umowa dwuletnia
kontynuacja umowy wieloletniej
2019/2020)

400 000 zł

13.2 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 (umowa dwuletnia
otwarty konkurs ofert
2020/2021)
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
15.1 Młodzież Działa Lokalnie
otwarty konkurs ofert
15.2 Kampania spoleczna promująca postawę przedsiębiorczości
otwarty konkurs ofert
wśród młodzieży

400 000 zł

IV kwartał 2019r.

30 000 zł

III/IV kwartał 2020r.

30 000 zł

III/IV kwartał 2020r.

15.3 Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych

otwarty konkurs ofert
(regranting)

50 000 zł

15.4 Miasto Młodych

otwarty konkurs ofert
(regranting)

50 000 zł

w trybie art. 19a

50 000 zł

do wyczerpania puli środków

otwarty konkurs ofert

200 000 zł

III/IV kwartał 2020r.

15.5 Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
15.6 Pracownia Młodych
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kontynuacja umów wieloletnich

16.2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

otwarty konkurs ofert

III/IV kwartał 2020r.

8 855 000 zł

2 550 000 zł

Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

listopad 2019r./styczeń 2020r.

2 600 000 zł
w trybie art. 19a

600 000 zł

Wydział Sportu

do wyczerpania puli środków

w trybie art. 12

2 000 000 zł

Wydział Sportu

do wyczerpania puli środków
30 000 zł
do wyczerpania puli środków

Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

do wyczerpania puli środków

w trybie art. 19a

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
kontynuacja umów
31.1 Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3
wieloletnich/otwarty konkurs
ofert/w trybie art. 19a
31.2 "Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki do lat 3"
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III/IV kwartał 2020r.

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
22.1 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
Wydział Polityki Spolecznej
w trybie art. 19a
30 000 zł
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
i Zdrowia
demokracji
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
29.1 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
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Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

11 405 000 zł

16.1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

17.2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
15

410 000 zł

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
17.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

32a rewitalizacji

800 000 zł

kontynuacja umowy wieloletniej

120 000 zł

120 000 zł

1 350 000 zł
I, II, III i IV kwartał 2020r.

1 300 000 zł
Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia
50 000 zł

185 000 zł
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32a.1 Rewitalizacja - Działania w szczególności dotyczące
stworzenia zinstytucjonalizowanych mechanizmów
komunikowania interesariuszom (mieszkańcy, organizacje
pozarządowe, potencjalni inwestorzy) o przebiegu procesu
rewitalizacji oraz o możliwościach włączenia się w toczące się w
tym zakresie sprawy. Mechanizmy te wykorzystywane będą
również na potrzeby konsultacji społecznych związanych z
aktualizacją MPRK, opracowaniem gminnego programu
rewitalizacji (w rozumieniu Ustawy o rewitalizacji), a także
bieżącymi działaniami Urzędu Miasta Krakowa dotyczącymi
rewitalizacji. Zakłada się, że zadania te będą realizowane w
formule powierzenia realizacji zadania publicznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

otwarty konkurs ofert

32a.2 Rewitalizacja - kontynuacja działań związanych z
powierzeniem realizacji zadań publicznych z zakresu rewitalizacji
w formule tzw. "małych grantów". Wsparcie uzyskają
przedsięwzięcia, których realizacja będzie przyczyniać się do
osiągnięcia celów opisanych w Miejskim Programie Rewitalizacji
Krakowa

w trybie art. 19a

II kwartał 2020r.

115 000 zł
Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji

do wyczerpania puli środków

70 000 zł

33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

520 000 zł

II/III kwartał 2020r. - do
wyczerpania puli środków

33.1 Fundusz Wkładów Własnych

otwarty konkurs ofert

400 000 zł

33.2 Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania w Gminie
Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów
zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora

otwarty konkurs ofert

40 000 zł

33.3 Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską
Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych

otwarty konkurs ofert

40 000 zł

II/III kwartał 2020r.

33.4 Przeprowadzenie ewaluacji obowiązującej w Gminie
Miejskiej Kraków polityki lokalowej wobec organizacji
pozarządowych

otwarty konkurs ofert

40 000 zł

II/III kwartał 2020r.

II/III kwartał 2020r.
Wydział Polityki Spolecznej
i Zdrowia

SUMA

99 487 658 zł

