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NAZWA KONKURSU NAZWA ZADANIA 
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 
KONKURSU/ 

ZADANIA 

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA 

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW 
ZADANIA 

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  
formie  wspierania zadań publicznych  

Województwa  Wielkopolskiego  w  
dziedzinie  edukacji w 2015 roku. 

1. Wspieranie projektów edukacyjnych z 
zakresu wychowania obywatelskiego 
służących kształtowaniu szacunku do 

własnego państwa, jego historii, kultury i 
tradycji oraz rozwijaniu umiejętności 
świadomego korzystania z procedur 
demokratycznych, z uwzględnieniem 

aktywnego uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu publicznym. 

"Dobra Robota" jako 
drogowskaz osiągania 
wysokiego standardu 
życia - wczoraj, dziś i 

jutro 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

18.05.2015-
31.10.2015 

1. Poznanie koncepcji prof. T. 
Kotarbskiego zawartej w Traktacie o 
dobrej robocie.                                                                    
2. Poznanie pozytywistycznych i etycznych 
wzorców "Dobrej roboty i Etosu Pracy".                                                                       
3. Zapoznanie z koncepcją prakseologii - 
teoria sprawnego działania.                                                         
4. Poznanie modelu normatywnego 
Tadeusza Kotarbskiego.                                                         
5. Poznanie zasad budowy społeczeństwa 
obywatelskiego - prządek i dobra 
organizacja pracy. 

Przeprowadzenie 
bezpłatnych szkoleń dla 
250 osób. 

j.w. 
Od sejmiku średzkiego 
do parlamentu wolnej 

Polski - edycja 2 

Stowarzyszenie 
"WARTO" 

20.05.2015-
15.09.2015 

1. Efektem realizacji projektu jest 
rozbudzenie postaw obywatelskich i 
pokazanie młodzieży wpływu na władzę. 
Pokazanie mechanizmu działania władzy 
ustawodawczej, uświadomienie roli 
parlamentu dawniej i dziś.                                              
2. Projekt miał zwiększyć frekwencję na 
wyborach wśród młodych obywateli i 
budować społeczeństwo obywatelskie. 

1. Udział w grze 
dydaktycznej: 60 uczniów, 
po 20 osób ze szkół: ZSP 
Śrem , Gimnazjum w 
Kórniku, Gimnazjum w 
Zaniemyślu.                    
2. Udział w konkursie: 60 
uczniów. 
3. Udział w wycieczce do 
parlamentu: 40 uczniów. 

j.w.  

XXII Wielkopolski 
Konkurs Wiedzy o 

Samorządzie 
Terytorialnym 

Towarzystwo 
Samorządowe 

18.05.2015-
31.07.2015 

Projekt przyczynił się do pozyskania 
wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju 
samorządu terytorialnego, kształcenia 
młodych obywateli w kierunku rozumienia 
znaczenia dobra publicznego i 
odpowiedzialności za jego właściwe 
zagospodarowanie, zainteresowania ideą 
samorządności. 

1. Do udziału w konkursie 
zaproszono 462 gimnazja z 
terenu województwa 
Wielkopolskiego.                                               
2. Do uczestnictwa zgłosiło 
się 91 gimnazjów.                                                  
3. W etapie powiatowym 
udział wzięło 455 uczniów.                                                       
4. W ostatecznej rozgrywce 
uczestniczyło 54 finalistów 
oraz 42 opiekunów - 
nauczycieli 
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przygotowujących uczniów 
do konkursu.                                                                
5. W działania konkursu 
zaangażowani byli 
koordynatorzy powiatowi z 
30 powiatów (ponad 200 
osób).                                
6. Finał organizowany był z 
udziałem publiczności, 
sponsorów, przedstawicieli 
władzy samorządowej i 
publiczności, razem około 
150 osób. 

j.w.  
Jak być aktywnym w 

demokratycznym 
państwie? 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych 

Rezygnacja z 
realizacji 
zadania 

  

j.w.  
Świadome i aktywne 
korzystanie z zasad 

demokracji 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska 

15.06.2015-
15.11.2015 

Uczestnicy zostali zapoznani z prawami, 
jakie przysługują każdemu obywatelowi, z 
problemami występującymi w społeczności 
lokalnej oraz sposobami ich 
rozwiązywania. 

Zorganizowano dwa 
spotkania warsztatowe. W 
każdym wzięło udział 50 
uczestników - łącznie 100 
osób w wieku 14-20 lat. 
Każdy z uczestników wziął 
udział w 20 godzinach 
zajęć warsztatowych. 

j.w.  

MOJE PIERWSZE 
WYBORY 

PARLAMENTARNE 
Symulacja dla uczniów II 

LO im. Dąbrówki w 
Gnieźnie 

Stowarzyszenie 
Rodziców 

Absolwentów i 
Przyjaciół II LO im. 

Dąbrówki w Gnieźnie 
"RAP" 

01.09.2015-
15.10.2015 

1.Uczniowie poznali mechanizmy i 
procedury wyborcze.                                                                       
2. Wzrost świadomości i aktywności 
obywatelskiej.                                                         
3. Aktywna i interesująca kampania 
wyborcza organizowana przez uczniów.                                                
4. Zarejestrowano 8 komitetów 
wyborczych. 

W symulacji wyborczej 
wzięło udział 488 uczniów. 

j.w.  

Obchody 20.rocznicy 
nadania szkole imienia 

Obrońcy Tobruku 
Ścieżką tradycji 

podążamy w przyszłość 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 

Gizałki 

20.05.2015-
30.06.2015 

1. Podjęta inicjatywa przyczyniła się do 
uporządkowania wiedzy na temat 
odzyskania niepodległości.                                                              
2. Uroczystość skłoniła uczniów do 
poszukiwania zróżnicowanych form 
poznania historii małej i wielkiej Ojczyzny.                                                            
3. Realizacja projektu pozwoliła na 
odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i 
rozszerzyła edukację patriotyczną i 
obywatelską ucznia. 

Odbiorcami projektu było 
300 osób. 

j.w.  Wybory w lesie 
Fundacja "Projekty 

Edukacyjne" 

01.06.2015-
30.09.2015      

(12.10.2015r.) 

1. Projekt przyczynił się do zrozumienia 
przez uczestników znaczenie takich pojęć 
jak społeczeństwo obywatelskie, wybory, 
demokracja, kampania wyborcza, 

Przygotowano zajęcia dla 
grupy 50 uczestników. 
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kandydat (…).                                                                      
2. Projekt wpłynął na zdobycie przez 
uczestników umiejętności wskazania na 
działania, jakie podejmuje się w trakcie 
trwania kampanii wyborczej aby przekonać 
wyborców do udzielania poparcia 
określonemu kandydatowi.                                    
3. Rozwój kompetencji miękkich.                                
4. Integracja grupy dzieci biorącej udział w 
projekcie. 

Otwarty konkurs  ofert  
na  realizację w  formie  

wspierania zadań 
publicznych  

Województwa  
Wielkopolskiego  w  

dziedzinie  edukacji w 
2015 roku. 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 
mających na 

celu 
upowszechnia
nie wiedzy na 

temat 
Wielkopolski 

poprzez 
edukację 

regionalną 
dzieci i 

młodzieży. 

"Chrońmy Dolinę Noteci" 
warsztaty terenowe 

Stowarzyszenie Mała 
Ojczyzna - Szamocin 

20.05.2015-
30.11.2015 

1. Wyzwolenie aktywności młodzieży, 
skupianie osób posiadających pasję 
poznawczą, pobudzenie do działań 
społeczności lokalnej, budowanie relacji 
partnerskich i międzypokoleniowych więzi 
społecznych.                                                                      
2. Zebrany materiał posłuży 
stowarzyszeniu na działalność edytorską. 

Lista uczestników zadania 
publicznego: 15. 

j.w.  j.w 
Moja mała ojczyzna 

Krajna 
Stowarzyszenie 

"KRÓLEWSKA WIEŚ" 
18.05.2015-
30.11.2015 

1. Uczestnicy zadania dostrzegli jaką 
wartość ma historia regionalna Krajny, 
poznawanie losów bohaterów 
regionalnych.                                               
2. Uczestnicy poznali wartości jakie niesie 
dziedzictwo kulturowe, literatura, 
malarstwo. 

W projekt zaangażowało 
się około 100 uczniów. 

j.w.  j.w 
Finał XIX Konkursu 

Wiedzy o Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów 

Wielkopolski 

13.05.2015-
17.07.2015 

1. Nabycie nowej, bądź poszerzenie 
dotychczasowej wiedzy na temat 
Wielkopolski, jej historii, tradycji, kultury, 
walorów przyrodniczych i gwary.                                                                          
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do 
rozwijania zainteresowań regionem.                                                 
3. Wsparcie kariery szkolnej dzieci i 
młodzieży.                                                               
4. Wsparcie awansu zawodowego 
nauczycieli przygotowujących młodzież do 
konkursu.                                                                   
5. Pobudzenie do działania społeczności i 
samorządów lokalnych. 

1. W organizację etapu 
wojewódzkiego Konkursu 
zaangażowane było trzy 
szkoły z województw 
wielkopolskiego. Wzięło w 
nim udział 268 uczniów.                  
2. W uroczystości wzięło 
300 osób - laureatów, 
nauczyciele, rodzice, 
opiekunowie, goście.                                           
3. Do bezpośrednich 
odbiorców projektu 
zaliczono laureatów 
Konkursu - uczniów szkół 
podstawowych z klas IV-VI 
oraz gimnazjów (wszystkie 
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klasy). 

j.w.  j.w 

Bliżej domu - edukacja 
regionalna w 

południowo-wschodniej 
Wielkopolsce 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych 

20.05.2015-
30.11.2015 

1. Popularyzacja wielu ciekawych miejsc i 
zabytków związanych z regionem i jego 
tradycją.                                                                 
2. Realizacja konkursu plastycznego i 
konkursu dla gimnazjalistów.                                                  
3.Współpraca wielu środowisk w realizacji 
zadania i dzielenie się wiedzą i 
umiejętnościami przez uczestników 
projektu.                                                              
4. Opracowanie i wydanie zbioru 
scenariuszy zajęć. 

Ogółem w realizacji 
zadania wzięło udział 
ponad 150 osób. 

j.w.  j.w 

Poznajemy dziedzictwo 
piastowskie w 

Wielkopolsce - cykl zajęć 
i wycieczek dla dzieci 
niewidomych i słabo 

widzących 

Stowarzyszenie 
Pomocy Niewidomym 

i Słabo  Widzącym 
Absolwentom Ośrodka 

Szkolno-
Wychowawczego Dla 
Dzieci Niewidomych w 

Owińskach "Być 
Potrzebnym" 

01.06.2015-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono cykl zajęć i wyjazdów 
dla niewidomych podopiecznych.                                        
2. Podopieczni zdobyli wiedzę o 
wielkopolskim dziedzictwie kulturowym.                                                    
3. Zwiększenie samodzielności w gronie 
podopiecznych.                                                               
4. Aktywizacja uczestników, 
przyzwyczajenie ich do pełnionych ról 
społecznych i oswojenie z nimi.                                 
5. Uczenie się zachowań społecznych.                                  
6. Zainteresowanie historią i kulturą 
regionalną. 

W projekcie uczestniczyło 
80 osób - dzieci i 
młodzieży. 

j.w.  j.w Na wesoło z tradycją 
Stowarzyszenie 

Kulturalne "Tradycja" 
01.06.2015-
30.11.2015 

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat 
historii twórczości ludowej i jej wkładu w 
dorobek kultury narodowej, w tym 
rzemiosła i ginących zawodów wśród 
młodych uczestników warsztatów.                                                                      
2. Wyrobienie pozytywnego stosunku 
młodego pokolenia do sztuki i kultury 
ludowej.                                                                   
3. Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i 
rozwijania zainteresowania tą dziedziną 
sztuki wśród dzieci (...). 

W zadaniu wzięło udział 
ok.250 dzieci w wieku 9-13 
lat. 

j.w.  j.w 

POZNAJMY 
WIELKOPOLSKĘ 

Drużynowy konkurs 
wiedzy o Wielkopolsce 

dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 
Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

Stowarzyszenie 
Rodziców 

Absolwentów i 
Przyjaciół II LO im. 

Dąbrówki w Gnieźnie 
"RAP" 

28.09.2015-
10.11.2015 

Odstąpienie od umowy po przekazaniu 
środków. Zwrot dotacji wraz z karą 
umowną. Wezwanie do zapłaty odsetek. 
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Otwarty konkurs  ofert  
na  realizację w  formie  

wspierania zadań 
publicznych  

Województwa  
Wielkopolskiego  w  

dziedzinie  edukacji w 
2015 roku. 

3. Realizacja 
projektów 

edukacyjnych 
z zakresu 

kultury języka 
polskiego, 
ortografii 
polskiej i 
literatury 

służących 
rozwijaniu 

kompetencji 
językowych 

dzieci i 
młodzieży. 

"Śladami słów św. Jana 
Pawła II oraz ks. Jana 

Twardowskiego". Projekt 
edukacyjny dla uczniów 

szkół podstawowych, 
gimnazjów w ramach 
obchodów Roku Św. 

Jana Pawła II oraz 100. 
rocznica urodzin ks. 

Jana Twardowskiego 

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie 

31.05.2015-
30.11.2015 

1. Rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych, promowanie czytelnictwa.                                               
2. Przedstawienie wyobrażeń i przeżyć za 
pomocą środków plastycznych - konkurs 
plastyczny.                                                                  
3. Popularyzacja postaci i twórczości św. 
Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego.                                                        
4. Kształtowanie wrażliwości na piękno 
języka polskiego - konkurs recytatorski, 
warsztaty.                                                                 
5. Rozwój umiejętności plastycznych i 
oratorskich. 

W konkursie plastycznym 
uczestniczyło ponad 400 
uczniów, w konkursie 
recytatorskim około 60 
osób, w warsztatach 
dziennikarskich ponad 40 
gimnazjalistów. 

j.w.  j.w 

Konkurs w dziedzinie 
języka polskiego i 

literatury dla uczniów 
szkół podstawowych 
"Złota Żabka" i dla 
uczniów gimnazjów 

"Złota Żaba" 

Fundacja Edukacji 
Społecznej "EKOS" 

18.05.2015-
30.11.2015 

1. Zostali zaproszeni wszyscy 
gimnazjaliści w województwie 
wielkopolskim.                                         
2. Przeprowadzono pierwszy etap 
konkursu, którego uczestnicy sprawdzili 
swoje umiejętności i wiedzy w konfrontacji 
z kolegami oraz zostali zmotywowani do 
dalszej nauki. 

W 1 etapie Konkursu w 
edycji 2015/2016 wzięło 
udział łącznie 6 841 
uczniów. 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

Uchwała Nr 1052/2015 w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie 

wzmacniania kapitału Społecznego 
poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2015 roku. 

Cegielskiemu, 
Bojanowskiemu, 
Jackowskiemu –  

in memoriam 

Stowarzyszenie 
„Gloria In Musica” 

2.11.2015  - 
18.12.2015 

Realizacja widowiska teatralno-
muzycznego o charakterze społeczno-
patriotycznym, które miało na celu 
przypomnienie odbiorcom o 
najważniejszych wydarzeniach z życia 
Cegielskiego, Bojanowskiego i 
Jackowskiego oraz ich wiekopomnych 
dokonaniach, nie pomijając również 
fragmentów ukazujących "ludzkie 
słabostki" tych postaci.  
Partnerami w organizacji tego wydarzenia 
były różne podmioty społeczne i publiczne, 
w tym: 
- Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
- Stowarzyszenie Musica Nostra 
- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
w Luboniu. 
Widowisko zostało nagrane i utrwalone na 
płytach DVD, które stanowią doskonały 
materiał edukacyjny dla młodych osób (i 

ok. 200 widzów spektaklu 
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nie tylko!) oraz promocyjny. 150 płyt 
zostało przekazanych szkołom i 
instytucjom kultury z terenu Poznania i 
Wielkopolski. 

Śladami genius loci. 
Wielkopolskie 

dziedzictwo pracy 
organicznej. 

Fundacja Instytut 
Przestrzeni 

Obywatelskiej Pro 
Publico Bono 

2.11.2015  - 
18.12.2015 

Dzięki zrealizowaniu zadania udało się 
przypomnieć mieszkańcom Wielkopolski o 
znaczeniu pracy organicznej dla polskiej 
kultury solidarności oraz o Mistrzach Pracy 
Organicznej - na czele z Hipolitem 
Cegielskim.  
Zapis spotkań i debat posłużył realizacji 
filmu (reportażu-dokumentu), który po 
pierwsze, stanowił będzie materiał do 
prowadzenia dalszej debaty - nie tylko w 
Wielkopolsce, bowiem praca organiczna, 
choć rozwinęła się właśnie na ziemiach 
wielkopolskich, to należy do dziedzictwa 
narodowego i zasługuje na to, by 
przywrócono jej należne miejsce w 
świadomości narodowej, i by w oparciu o 
nią kształtować kulturę pamięci i 
solidarności w naszym kraju. Po drugie -
sam materiał jest zapisem wypowiedzi 
ekspertów, praktyków pracy organicznej w 
dzisiejszej Polsce. Dzięki temu stanowi 
swego rodzaju kompendium wiedzy i 
refleksji nad ideą pracy organicznej i 
możliwościami jej wprowadzenia w życie 
również w naszych czasach, będąc tym 
samym wysokiej jakości materiałem 
promocyjnym przybliżającym idee pracy 
organicznej.  
Zakres oddziaływania zadania zwiększy 
się w związku z organizacją kolejnych 
spotkań w ramach ogólnopolskiej debaty 
nt. dziedzictwa pracy organicznej, której 
towarzyszyć będzie również film 
"Poszukiwany: Hipolit Cegielski", 
zrealizowany dzięki wsparciu SWW. 

ok. 200 

Poszukiwanie Fundacja „Odzew” 2.11.2015  - 
18.12.2015 

140 uczniów z 5 gmin wielkopolskich i 
miasta Leszna poszukiwało i 
udokumentowało poszukiwania "genius 
loci" lokalnych miejsc 
- w ramach projektu zrealizowano 6 gier 
miejsko-wiejskich oraz 1 film 
- przeprowadzono 20 h spotkań 

140 
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edukacyjnych 
- na zakończenie projektu zorganizowano 
koncert muzyczny oraz prezentację 
poszczególnych działań 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą 
Jemy pyrki, gramy  

w piłkę 
Stowarzyszenie Łączy 

nas Izdebno 
01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja festynu, zakup sprzętu  
i wyposażenia 120 

j.w. 

Powrót do słowiańskich 
korzeni – Ląd sołectwo – 

gdzie przeszłość i 
przyszłość się łączy 

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Przeprowadzenie lekcji historyczno - 
edukacyjnych dla dzieci z pokazami 
rzemiosł średniowiecznych, zakup strojów 
średniowiecznych 

59 

j.w. 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 

strzelnicy Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego  

w Gołańczy 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie  
w Gołańczy 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Powstanie ciągu komunikacyjnego na 
strzelnicy i ogrodzenie terenu 

mieszkańcy gminy Gołańcz 

j.w. 
Nadnotecka Akademia 

Sołtysa 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania Krajna nad 
Notecią 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Szkolenia dla 42 osób dot. funkcjonowania 
partnerstw lokalnych, funduszu sołeckiego, 
metod angażowania społeczności lokalnej, 
pozyskiwania środków zewnętrznych, 
procedury zakładania organizacji 
pozarządowych 

42 

j.w. 

Co nam w duszy gra - 
doposażenie Orkiestry 

Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tokarach w 
dodatkowe instrumenty 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tokarach 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zakup saksofonu tenorowego dla Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tokarach mieszkańcy wsi 

j.w. 

Krasnoludki są wśród 
nas" warsztaty 

rękodzielnictwa i 
degustacja regionalnych 

potraw kulinarnych 

Stowarzyszenie 
"Działamy Razem" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zorganizowanie rodzinnego pikniku z 
wiejskim jadłem, przeprowadzenie 
warsztatów artystycznych dla dzieci, zakup 
wyposażenia 

80 

j.w. Poznaj swoje tradycje - 
dziś śpiewamy 

Stowarzyszenie 
Cekowiz 1212 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zakup strojów ludowych dla15 członkiń 
zespołu "Cekowianki" , warsztaty dla 
młodzieży z zakresu szydełkowania, 
wyrobu ozdób i kartek okolicznościowych 

170 

j.w. 
Nasz zakątek 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Barłogach 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja imprezy "Święto pieczonego 
ziemniaka", zakup wyposażenia, zakup i 
nasadzenie drzewek 

70 

j.w. Zagroda Kórnica "Bo 
nad chleb być może co? 
Spotkanie wokół tradycji 

Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja imprezy tematycznej 
związanej z tradycją pieczenia chleba, 
warsztaty z pieczenia chleba, konkursy 

200 
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pieczenia chleba" plastyczne, zabawy, wydruk folderu z 
przepisami na chleb. 

j.w. Razem w naszej wsi 
możemy więcej 

Fundacja Zawsze 
Razem 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja festynu związanego z 
tematem ekologii, zabawa taneczna 100 

j.w. Stare traktory i maszyny 
mają swoją stolicę - 

Wilkowice 

Klub Miłośników 
Starych Ciągników i 
Maszyn Rolniczych 
"Traktor i Maszyna" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zakup starych maszyn rolniczych, 
organizacja wystawy starych maszyn 
rolniczych oraz warsztatów na temat 
renowacji starych maszyn. 

50 

j.w. Kocham Biskupiznę… 
nie od dziś! 

Fundacja "Miejsce 
Moje" 

01.09.2015 - 
15.11.2016 

Organizacja wystawy etnograficznej oraz 
festiwali folkloru 2000 

j.w. "Przez pokolenia" - 
promocja działań 

odnowy wsi 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Złotkowy 

01.09.2015 - 
15.11.2017 

Organizacją festyny z zabawa taneczną 
dla mieszkańców wsi, organizacja 
warsztatów garncarstwa oraz konkursów z 
nagrodami 

150 

j.w. Jeszcze nie takie stare, 
a dla niektórych już 

nowe, wspomnień czar… 

Stowarzyszenie 
"Partnerstwo Lokalne 

w Śmiglu" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja warsztatów promujących 
wiejskie tradycje darcia pierza, kiszenia 
kapusty 

60 

j.w. Jak zaplanować rozwój 
wsi od nowa? 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania Krajna 
Złotowska 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja warsztatów dla liderów 
wiejskich na temat procesu odnowy wsi 
oraz sołeckich strategii rozwoju 

47 

j.w. 
Doposażenie boiska 

sportowego Ludowego 
Zespołu Sportowego w 

ławki parkowe 

Ludowy Zespół 
Sportowy Siedlików 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zakup i montaż ławek na boisku 
sportowym 

400 

j.w. 
I Festiwal popularyzacji 

sztuki filmowej i 
teatralnej pod hasłem 

"Spotkajmy się w parku" 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Granowca 

"Granowiec 300" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja warsztatów filmowych dla 
dzieci i młodzieży, konkursu plastycznego, 
warsztatów teatralnych  oraz nocy filmowej 

500 

j.w. Odkrywanie piękna 
tradycji i dobrego smaku 

Stowarzyszenie 
"Razem dla Świby" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja warsztatów oraz konkursu 
kulinarnego promującego tradycyjne 
potrawy oraz zakup 2 namiotów 
plenerowych 

120 

Otwarty konkursu ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego                       
z zakresu działalności wspomagającej 

rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku 
pn. „Festiwal Wielkopolski smak i 

tradycja” 

„Festiwal Wielkopolski 
smak i tradycja” 

Wielkopolska 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Regionu 

01.12.2015 - 
20.12.2015 

Organizacja festiwalu, promocja żywności 
wysokiej jakości, zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w zakresie 
produktów regionalnych, tradycyjnych oraz 
certyfikatów jakościowych, 
przeprowadzenie warsztatów 
skierowanych do dzieci 

ok. 1000 

Otwarty konkursu ofert na realizację, w 
formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z zakresu 

,,Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego 

Wielkopolski - Smaki 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej 

1.10.2015 -
30.11.2015 

Zwiększenie rozpoznawalności i znaczenia 
logotypu Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolski wśród konsumentów i 

Emisja spotu o zasięgu 
regionalnym w TVP Poznań 

i TV Wielkopolska 
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działalności wspomagającej rozwój 
obszarów wiejskich w 2015 roku pn. 

,,Produkcja spotu telewizyjnego 
promującego żywność tradycyjną i 

regionalną z Wielkopolski na przykładzie 
podmiotów stowarzyszonych w Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska". 

Regionów" turystów, promowanie członków Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski, 
wzrost świadomości konsumentów w 
zakresie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolski. 

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie powierzenia i 

wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w latach 
2015 – 2017 

(Załącznik nr 1 do uchwały  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 68/2014  
z dnia 31 grudnia 2014 r.) 

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 

młodzieży na poziomie 
wojewódzkim, w oparciu 
o ogólnopolski system 

szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i 

związkach sportowych 
prowadzących 

działalność na trenie 
województwa 

wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 

osiąganych wyników 
sportowych w tym 

systemie 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

24000 osobostartów 

Organizacja szkolenia 
dzieci i młodzieży oraz 

upowszechnianie sportu 
szkolnego na poziomie 

wojewódzkim, 
organizacja rywalizacji 

sportowej dla szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w 
ramach Wielkopolskich  

Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w 

województwie 
wielkopolskim oraz 

udział reprezentantów 
środowiska szkolnego 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

13.02. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

1107 szkół 
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Wielkopolski w 
zawodach wojewódzkich 

i ogólnopolskich 

Akademickie 
Mistrzostwa Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 

13.02. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

1500 osobostartów 

Współzawodnictwo 
sportowo-rekreacyjne, 

szkolenie i 
rozpowszechnianie 
sportu w środowisku 

wiejskim województwa 
wielkopolskiego oraz 

udział reprezentantów  w 
zawodach 

wojewódzkich, 
ogólnopolskich i 

międzynarodowych 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoly Sportowe 

13.02. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

ponad 2000 

Startujmy Razem 2014 
Stowarzyszenie 

Sportowo-
Rehabilitacyjne "Start" 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

149 

Szkolenie i udział osób 
niesłyszących w 

zawodach sportowych 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy 
Niesłyszących 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

55 systematycznie 



TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2015 

11 
 

pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

Sport Osób z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych  
Polska Wielkopolskie - 

Poznań 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

1028 

Działalność sportowo-
rekreacyjna Oddziału 

Regionalnego Olimpiady 
Specjalne Polska-

Wielkopolskie-Konin 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych 
Polska Wielkopolskie-

Konin 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

112 systematycznie 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie powierzenia  

i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2015 

(Załącznik nr 2 do uchwały  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 68/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.) 

Wielkopolski Turniej 
Orlika 2015 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

01.03. - 
31.08.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

ponad 5 000;  
512 zespołów p.n,  

125 streetball,  
4 siatkówka 

Grand Prix Wielkopolski 
w Półmaratonie 2015 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

01.03. - 
15.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 

ponad 14 000 
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dziedzinie kultury fizycznej 

Grand Prix Wielkopolski 
w Pływaniu 

Długodystansowym 
2013 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Pływacki 

01.03. - 
30.09.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

129 osób,  
322 osobostarty 

Grand Prix Wielkopolski 
w Koszykówce Ulicznej 

3X3 

Stowarzyszenie 
Streetball Polska 

01.03. - 
30.09.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

57 zespołów,  
91 startów zespołów 

Program Poprawy Stanu 
Zdrowia i Sprawności 

Fizycznej "Mały Mistrz" 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

2 772 

Program Poprawy Stanu 
Zdrowia i Sprawności 
Fizycznej "MultiSport" 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 

ponad 800 
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dziedzinie kultury fizycznej 

Program powszechnej 
nauki pływania "Umiem 

Pływać" 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

01.03. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

7188  
(6855 ukończyło 

pozytywnie) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2015 

(Załącznik nr 1 do uchwały  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 154/2015  
z dnia 22 stycznia 2015 r.) 

II Ogólnopolski Turniej 
Trampoliny 

Klub Sportowy    AZS-
AWF Poznań w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

168 

IX Ogólnopolski Turniej 
Badmintona Olimpiad 

Specjalnych 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

Polska Wielkopolskie - 
Poznań 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

70 

XIII Puchar Polski w 
Brazylijskim Jiu-Jitsu 

Klub Sportowy 
Copacabana Konin  w 

Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

505 

Międzynarodowe 
Zawody w Chodzie 

Sportowym im. 
Hieronima 

Mazurkiewicza 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe                 

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 

145 
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XII Międzynarodowy 
Turniej w gimnastyce 
artystycznej Poznań 

2015 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Dąbrówka"               

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

85 

43 Błękitna Wstęga 
Wielkopolski - 7 

Memoriał Henryka 
Helaka 

Ludowy Klub 
Jeździecki "Abaria" 

Iwno w Iwnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

78 

XII Włościańskie Zawody 
w Powożeniu 

Zaprzęgami - "Memoriał 
dr. Ireneusza 
Maślińskiego" 

Stowarzyszenie 
Sportowe PEGAZ                 

w Śmiglu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

112 

Międzynarodowe 
Zawody Konne w 

skokach przez 
przeszkody - 

CSI3***/CSIYH1* 

Jeździecki Klub 
Sportowy 

"Przybyszewo" przy 
Wyższej Szkole 

Marketingu i 
Zarządzania 
w Lesznie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

103 

CAVALIADA POZNAŃ 
2015 Międzynarodowe 

zawody w skokach przez 
przeszkody CSI3*-W 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 
Baborówko 

w Baborówku 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

ponad 300 
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podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Festiwal Jeździecki 
Baborówko 2015 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 
Baborówko 

w Baborówku 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

95 

Międzynarodowe 
Zawody konne w 

skokach przez 
przeszkody CSI4* 

Poznań,  
VI Memoriał Macieja 

Frankiewicza 

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy "Jumping 
Events" w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

100 

VII Memoriał Jigoro 
Kano w Judo - Szansą 

dla Każdego 

Klub Sportowy 
Akademia Judo 

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

687  
w tym  

23 niepełnosprawnych 

Organizacja Pucharu 
Polski Juniorek i 

Juniorów Młodszych 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Gimnazjon"                      

w Suchym Lesie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

432 

Otwarty Turniej Kajak 
Polo 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie                       
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

36 



TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2015 

16 
 

pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Regaty Kajakowe - 
Memoriał im. T. Pasika 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie                              
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

78 

15. Otwarty Maraton 
Kajakowy Warta 

Challenge Grand Prix 
PZK 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej "Warta"                   

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

90 

Długodystansowe 
Regaty im. Rafała 

Piszcza 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy                         

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

359 

Mistrzostwa 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy                         

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

379 

Regaty Sprinterskie 
Wojciecha 

Skrzypczyńskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy                         

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

468 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

III Ogólnopolski Turniej 
Karate WKF Rokietnica 

CUP 2015 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Błyskawica" 

w Rokietnicy 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

270 

Amber Road drużynowa 
jazda na czas 

amatorskich zespołów 
kolarskich 

Gostyński Klub 
Rowerowy "Cyklista" 

w Gostyniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

65 drużyny  
- 320 os. ("i-m") 

56 Międzynarodowy 
Mały Wyścig Pokoju 

Klub Kolarski 
"Tarnovia" 
w Tarnowie 
Podgórnym 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

66 

Puchar Polski VI Seria - 
Memoriał Tomka 
Jakubowskiego 

Klub Kolarski 
"Tarnovia"                           
w Tarnowie 
Podgórnym 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

300 

Zawody Kolarskie w 
Gostyniu 

Kolarski Klub 
Sportowy "Gostyń"  w 

Gostyniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

424 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XII Ogólnopolski 
maraton w kolarstwie 

górskim Cross-Country 
"Michałki 2015 Wieleń" 

(MTB - 19 września 
2015r.) 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Płomień" 

przy Szkole 
Podstawowej            w 

Wieleniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

554 ("i-m") 

Zawody w kolarstwie 
górskim PFKA Cup 2015 

"Jeździmy dla Marka 
Szukamy Talentów 
...RIO CZEKA..." - 

Pniewy Księże Góry 

Stowarzyszenie 
Rowerzystów 

"Odjechani - TEAM 
PL" w Pniewach 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

112 

XXV Jubileuszowy 
Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski 

Wielkopolski Związek 
Kolarski                            

w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

132 

Szukamy Następców 
Olimpijczyków 

Wielkopolski Związek 
Kolarski                            

w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

569  
(2503 osobostarty) 

XXX Jubileuszowy 
Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski "Szlakiem 

Bursztynowym Hellena 
Tour 2015" 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie                         
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

135 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XXIII Międzynarodowy 
Puchar Polski "Polska- 

Dania-Niemcy" w 
Kręglarstwie 

Parkietowym w Śremie 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej "SOKÓŁ - 
Śrem" 

w Śremie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

38 

Organizacja XXXVI 
Memoriału Wojciecha 
Zielińskiego i Jerzego 

Krukowskiego w 
kręglarstwie 

młodzieżowym o 
charakterze 

ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

88 

Organizacja XXXIII 
Turnieju w kręglarstwie 

młodzieżowym 
"Wielkopolska Zaprasza 

2015" o charakterze 
ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski                                   

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

58 

Organizacja finału 
wojewódzkiego 

zawodów dziecięcych 
pn. Czwartki 

Lekkoatletyczne 

Wielkopolski Związek 
Lekkiej Atletyki                                  

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

393 

System zawodów 
dziecięcych pn. Czwartki 

Lekkoatletyczne w 
wybranych miastach 

województwa 
wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Lekkiej Atletyki                                  

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 

ok. 1000 
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dziedzinie kultury fizycznej. 

XII Otwarty Turniej Piłki 
Nożnej "Olimpia 

Cup`2015" 

Ludowy Klub 
Sportowy "Olimpia"       

w Strzyżewku 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

210 

VII Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Szkół 
Specjalnych, XI 

Memoriał im. Romana 
Paryska, Gniezno 28-30 

Maja 2015 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Kusy"             

w Gnieźnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

106 

Akademickie 
Mistrzostwa Europy w 

Futsalu 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

352 uczest.  
/ 29 drużyn 

V Jesienny Ogólnopolski 
Turniej Piłki Ręcznej 

"Pantera Cup" 

Uczniowski Klub 
Sportowy Pantery 

w Dopiewie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

16 drużyn  
(217 zaw.) 

10 Poznań Waterpolo 
Cup 

Klub Sportowy     
AZS-AWF w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 

100 
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dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja maratonu, 
półmaratonu i 

crossowego biegu na 10 
km w ramach 

Olęderskiego Festiwalu 
Biegowego Jastrzębsko 

Stare 2015` 

Nowotomyski Klub 
Biegacza "Chyży"            
w Starym Tomyślu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

351 ("i-m") 

Ogólnopolski Turniej 
Petanque 

Towarzystwo 
Sportowe "Liskowiak"                         

w Liskowie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

64 

VI Ogólnopolski Rajd 
Przygodowy ON-SIGHT 
Adventure Race 2015 

Klub Sportów 
Ekstremalnych "ON 
SIGHT" w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

61 ("i-m") 

XXVI Ogólnopolskie 
Biegi Niepodległości 

Ognisko Statutowe 
Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Tęcza" 

w Turku 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

1031 ("i-m") 

Organizacja 
Ultramaratonu GWiNT 

Ultra Cross 

Stowarzyszenie Ludzi 
Aktywnych APERTE 
w Grodzisku Wlkp. 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

407 ("i-m") 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Cykl Integracyjnych 
Spartakiad Sportowo-

Rekreacyjnych z Okazji 
"Światowego Dnia 

Inwalidy" 

Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan                       

w Gnieźnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

484("i-m") 

XXV Ogólnopolski Bieg 
Niechana 

Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan                       

w Gnieźnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

780 ("i-m") 

XVIII Regionalna 
Spartakiada 

Uczniowskich Klubów 
Sportowych i 

Młodzieżowych drużyn 
pożarniczych "Sport- 
Uśmiech-Zabawa" 

Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan                       

w Gnieźnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

350  
(21 drużyn) ("i-m") 

XXII Bieg Olimpijski - 
Racot 2015 

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar"        

w Racocie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

ok. 2000 ("i-m") 

Olimpiada Bez Barier - 
Racot 2015 

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar"        

w Racocie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

ok. 4000 ("i-m") 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Wiosenne Biegi 
Przełajowe - Racot 2015 

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar"        

w Racocie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

1000 ("i-m") 

Organizacja XXXII 
Międzynarodowego 

Biegu Sylwestrowego 

Wielkopolskie 
Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej                            

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

850 ("i-m") 

Memoriał Andrzeja 
Królikowskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy                         

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

343 

Puchar Wielkopolski w 
rugby 

Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

w Jarocinie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

300 

Turniej Nadziei 
Olimpijskich w rugby 

Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

w Jarocinie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

200 (20 drużyn) 
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pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Mistrzostwa w Smoczych 
Łodziach "Dragony 

2015" 

Klub Sportowy Stomil 
- Poznań  

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

360 ("i-m") 

Mistrzostwa Strefy Polski 
Zachodniej Motocross 

Stowarzyszenie OTS 
"Motoklub Oborniki"  

w Obornikach 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

182 

Organizacja Rundy FIA-
CEZ Pucharu Europy 
Centralnej wyścigów 

samochodowych, 
Wyścigowych 

Samochodowych 
Mistrzostw Polski 

Endurance, 
Wyścigowych 

Samochodowych 
Mistrzostw Polski, 

Wyścigowego Pucharu 
Polski, Porsche GT3 

CUP 

Automobilklub 
Wielkopolski                        
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

121 

VI Turniej Kręglarski i 
Cymbergaja dla Osób 
Niepełnosprawnych 

Fundacja Inwalidów i 
Osób 

Niepełnosprawnych 
"Miłosierdzie"                       

w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

65 
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III Mistrzostwa Polski 
Osób 

Niepełnosprawnych w 
judo 

Klub Sportowy 
Akademia Judo 

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

73 

XIII Ogólnopolski 
Memoriał Władysława 

Jakubka 

Klub Sportowy 
Niepełnosprawnych 

"Start"                                  
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

80 

Międzynarodowe 
zawody sportowe w 

lekkiej atletyce i pływaniu 
dla osób 

niepełnosprawnych 
wzrokowo oraz ze 

złożoną 
niepełnosprawnością 

Stowarzyszenie 
pomocy niewidomym i 

słabo widzącym 
absolwentom Ośrodka 

Szkolno - 
Wychowawczego dla 
dzieci niewidomych w 

Owińskach "Być 
Potrzebnym"                     
w Owińskach 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

50 

Niepełnosprawni na 
START 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

46 

2015 Boccia World Open 
Championships 

Mistrzostwa Świata 
Boccia Open, 
Poznań` 2015 

Stowarzyszenie 
Sportowo - 

Rehabilitacyjne "Start" 
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

143  
(31 państw,  

4 kontynenty) 
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X Ogólnopolski Dzień 
Treningowy Programu 

Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych 

Konin/Ślesin 2015 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

Polska - Wielkopolskie 
Konin 

w Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

85 

XXIII Festiwal Szachowy 
w Poznaniu 

Wielkopolski Związek 
Szachowy                        

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

98 ( z imprezami 
towarzyszącymi. ok. 200) 

Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów w Szachach 

Wielkopolski Związek 
Szachowy                        

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

339 

Ogólnopolski Turniej 
Szermierczy we florecie 

oraz szabli 

Klub Sportowy     
AZS-AWF w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

113 

V Turniej Szermierczy "Z 
floretem do gwiazd" 

Klub Sportowy            
AZS-AWF                                   

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

45 



TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2015 

27 
 

VI Turniej Szermierczy 
"Z floretem do gwiazd" 

Klub Sportowy            
AZS-AWF                                   

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

50 

Ogólnopolski Turniej 
Juniorów Młodszych w 

szabli dziewcząt i 
chłopców 

Koniński Klub 
Szermierczy                   

w Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

93 

Ogólnopolski Turniej 
Młodzików w szabli 

dziewcząt i chłopców 

Koniński Klub 
Szermierczy                   

w Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

147 

IV Puchar Polski 
Seniorów w szabli kobiet 

i mężczyzn - XXII 
Memoriał Zenona 

Ryszewskiego 

Koniński Klub 
Szermierczy                   

w Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

84 

IV Ogólnopolski 
Memoriał im. Jarosława 
Maćkowiaka w Tenisie 

Stołowym 

Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego                                 

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

100 
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XIV Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im. Wiesława 

Gąsiorka 

Fundacja Tenisowa 
im. Wiesława 

Gąsiorka                  w 
Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

60 

Międzynarodowy Turniej 
Klasyfikacyjny 

Europejskiej Federacji 
Tenisowej "TENNIS 

EUROPE" Młodzików i 
Młodziczek do lat 14 w 

tenisie ziemnym 

Klub Sportowy 
"PROMIEŃ"                          
w Opalenicy 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

128 

XVI Międzynarodowe 
Mistrzostwa Wielkopolski 

w Tenisie 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

63 

Międzynarodowy turniej 
tenisowy mężczyzn 
"ATP Challenger" 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Park 

Tenisowy Olimpia"                       
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

32 singiel,  
16 par debla 

International Windsurfing 
Regatta     - Kalisz 2015 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał"                                

w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

83 
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III Międzynarodowe 
Mistrzostwa Masters w 

wioślarstwie 

Fundacja 
Wielkopolskie 
Wioślarstwo w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

ok.120 

Regaty Wioślarskie w 
ramach 

Międzynarodowych 
Warsztatów Wioślarskich 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie                   
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

179 

Zawody na Ergometrze 
Wioślarskim 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie                   
w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

303 

XI Ogólnopolskie 
Zawody Wspinaczkowe 
ANTYgrawitacja 2015 

Klub Sportów 
Ekstremalnych "ON 
SIGHT" w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

71 ("i-m") 

I Otwarte Wojewódzkie 
Zawody Wspinaczkowe 

dla Dzieci 

Klub Sportów 
Ekstremalnych "ON 
SIGHT" w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

87 ("i-m") 
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Ogólnopolski Turniej 
Uczniowskich Klubów 

Sportowych Młodzików i 
Młodziczek 

Ludowy Klub 
Sportowy "Ceramik" 

Krotoszyn w 
Krotoszynie 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

161 

XXIII Międzynarodowy 
Turniej o Puchar 

Sobieskiego 

Klub Sportowy 
Sobieski                          

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

75 

IX Międzynarodowy 
Turniej w zapasach o 

Memoriał Józefa 
Moczyńskiego 

Klub Sportowy 
Sobieski                          

w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

102 

Memoriał Jacka 
Sobkowiaka 

Jacht Klub 
Wielkopolski                          
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

103 

Regaty Srebrny Żagiel 
Optymista 

Jacht Klub 
Wielkopolski                          
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

289 
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Mistrzostwa 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
Żeglarstwie 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Żeglarski                          
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

167 

Mistrzostwa Świata 
Szkół ISF w Pływaniu 

Poznań 2015 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska"                     
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

340 

Mistrzostwa Europy 
Seniorów w wioślarstwie 

Fundacja 
Wielkopolskie 
Wioślarstwo w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

830 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju 

bazy sportowej  
w roku 2015 

(Załącznik nr 2 do uchwały  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 154/2015  
z dnia 22 stycznia 2015 r.) 

Remont strzelnicy 
sportowej dla 

konkurencji olimpijskich - 
Trap i Double Trap  

- etap I 

Myśliwski Klub 
Sportowy "Diana" w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

 dostosowanie obiektów sportowych do 
wymogów licencyjnych 

 polepszenie warunków bazy treningowej 

 zwiększenie atrakcyjności obiektów 
sportowych 

 poprawa estetyki obiektów 

b.d. 

Rozwój infrastruktury 
toru motocrossowego w 

Obornikach 

Stowarzyszenie OTS 
"Motoklub Oborniki" w 

Obornikach Wlkp. 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont budynku 
Przystani Letniej 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont ujęcia wody dla 
PTW TRYTON 

Poznańskie 
Towarzystwo 

Wioślarzy "Tryton" w 
Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont dachu hangaru 
wioślarskiego 

Poznańskie 
Towarzystwo 

Wioślarzy "Tryton" w 
Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 
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Remont dachu na 
przystani kajakowej KS 

Stomil Poznań 

Klub Sportowy 
"Stomil" Poznań w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont pawilonu 
sportów walki 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
w Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Zakup sprzętu do 
treningu podnoszenia 

ciężarów dla 
zawodników LKS 

Budowlani Nowy Tomyśl 
w celu popularyzacji 

dyscypliny w 
Wielkopolsce, Polsce i 

Europie 

LKS "Budowlani" 
Nowy Tomyśl w 
Nowym Tomyślu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont budynku 
klubowego Miejskiego 

Klubu Sportowego "TUR 
1921" w Turku 

Miejski Klub Sportowy 
"TUR 1921" Turek w 

Turku 

01.04. - 
31.12.2015. 

Rozwój bazy sportowej 
Klubu Żeglarskiego 

Kotwica poprzez zakup 
elementów do 

sportowych jachtów 
żaglowych klasy Cadet 

Klub Żeglarski 
"Kotwica" w Rogoźnie 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont budynku i 
pomieszczeń Klubu 

Sportowego Sobieski 
Poznań 

Klub Sportowy 
Sobieski Poznań w 

Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Adaptacja pomieszczeń 
w pawilonie strzelniczym 
na magazyn broni oraz 

remontu stanowisk 
strzeleckich w Ostrowie 

Wlkp. 

Wielkopolska 
Organizacja 

Wojewódzka LOK, 
Biuro Wielkopolskiego 

Zarządu 
Wojewódzkiego Liga 

Obrony Kraju w 
Poznaniu 

01.04. - 
31.12.2015. 

Remont wejścia na 
boisko i trybuny boiska 

LZS Siedlików 

Ludowy Zespół 
Sportowy Siedlików w 

Siedlikowie 

01.04. - 
31.12.2015. 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie powierzenia i 

wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

Organizacja 
Wielkopolskich 

Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki 

Stowarzyszenie 
"Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan" w 

Starych Oborzyskach 

29.05.2015 - 
31.10.2015 

 uczestników Obchodów zapoznano z 
wydarzeniami minionych 12  
m-cy w wielkopolskiej turystyce, 

119 
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w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 
roku 2015 

(Załącznik nr 3 do uchwały  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 154/2015  
z dnia 22 stycznia 2015 r.) 

 uczestników Obchodów zapoznano z 
wybranymi atrakcjami turystycznymi 
miasta i gminy Kościan,  

 zapewniono integrację osób związanych 
z branżą turystyczną, wymianę wiedzy i 
doświadczeń. 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  

i krajoznawstwa na rzecz poprawy i 
rozwoju  

bazy turystycznej w roku 2015 
(Załącznik nr 4 do uchwały  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 154/2015  

z dnia 22 stycznia 2015 r.) 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy 
o walorach turystycznych 

województwa 
wielkopolskiego: 

I. organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie 

cykli imprez 
turystycznych i 

krajoznawczych o 
znaczeniu minimum 

ponadlokalnym, 
subregionalnym, 

wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

międzynarodowym 
promujących: 

a) Wielkopolski System 
Szlaków Rowerowych 

(WSSR), 
b) Wielkopolski System 

Szlaków Pieszych 
(WSSP), 

c) Wielką Pętlę 
Wielkopolski (WPW), 
d) Szlak Piastowski, 
e) miejsca pamięci 

Powstania 
Wielkopolskiego 
II. organizacja 

przeglądów i konkursów 
turystyczno-

krajoznawczych o 
znaczeniu minimum 

ponadlokalnym, 
subregionalnym, 

wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

międzynarodowym, 

organizacje 
pozarządowe 

wyłonione w konkursie 

01.04.2015 - 
31.12.2015 

 4 spływy kajakowe 

 1 przegląd krajoznawczy 

  2 warsztaty/forum 

 1 konkurs turystyczno-krajoznawczy 

 8 pozostałych imprez turystycznych 
(głównie rajdów pieszych i rowerowych) 

 promocja walorów turystycznych 
Wielkopolski 

 upowszechnianie krajoznawstwa 

 zachęcenie do aktywności fizycznej i 
aktywnego spędzania czasu wolnego 

 zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 

 zapobieganie patologiom społecznym 

12 171 
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mających na celu 
propagowanie wiedzy 

krajoznawczej o 
województwie 
wielkopolskim, 

adresowanych w 
szczególności do dzieci i 

młodzieży z terenu 
województwa 

wielkopolskiego 
III. organizacja 

konferencji, seminariów i 
szkoleń związanych z 
rozwojem turystyki na 
terenie województwa 

wielkopolskiego  
IV. wydawanie 
bezpłatnych, 
turystycznych 
wydawnictw 

promocyjnych i 
informacyjnych, 

periodyków i publikacji 
krajoznawczych o 

województwie 
wielkopolskim o zasięgu 

przynajmniej 
ponadlokalnym 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie 

ratownictwa wodnego w roku 2015  
(Załącznik nr 5 do uchwały  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 154/2015  

z dnia 22 stycznia 2015 r.) 

Bezpieczniej  z RWR 
Ratownictwo Wodne 

Rzeczpospolitej 
01.04. - 

31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie ratownictwa wodnego 

- 

Doposażenie WOPR 
Województwa 

Wielkopolskiego - 
organizacji 

pozarządowej 
uprawnionej do 
wykonywania 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Woj. Wlkp. 

01.04. - 
31.12.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
„Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 

- 
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ratownictwa wodnego w 
specjalistyczny sprzęt 

ratunkowy do 
ratownictwa służący 

zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób 
przebywających na 

obszarach wodnych na 
terenie województwa 

wielkopolskiego i 
utrzymanie posiadanego 

przez te organizacje 
sprzętu ratunkowego w 

stanie sprawności 
technicznej 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie ratownictwa wodnego 

Otwarty konkursu ofert  
na realizację w formie powierzenia 
zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2015 
(Załącznik do uchwały  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 751/2015  

z dnia 30 czerwca 2015 r.) 

Międzynarodowy obóz 
dla młodzieży z Polski i 
Ukrainy promujący idee 
integracji europejskiej 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 

Polska-Ukraina 

15.08. - 
30.09.2015. 

zlecenie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w „Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015” w dziedzinie 
kultury fizycznej 

20 

DEPARTAMENT ZDROWIA 

Promowanie idei krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski 

Oddając krew ratujesz 
życie 

Polski Czerwony 
Krzyż Wielkopolski 

Oddział Okręgowy w 
Poznaniu 

20.07.2015-
31.12.2015 

*37 otwartych akcji poboru krwi, 
pozyskano 890,120 ml krwi i jej składników  
* konferencja dotycząca organizacji i 
promowania honorowego krwiodawstwa, 
*prelekcje dla 6 szkół, 501 słuchaczy, 
*happening podczas festynu w Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie - 2500 
uczestników, 
*happening "tramwajada" na ulicach 
Poznania, 
*konkurs na film promujący ideę 
honorowego krwiodawstwa dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 27 
uczestników z 25 placówek edukacyjnych. 

"i-m" 
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Promocja zdrowia psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski 

Razem skutecznie – 
psychoedukacja dla 

rodzin i opiekunów osób 
chorujących psychicznie 

Stowarzyszenie Osób 
i Rodzin Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 
"Zrozumieć i Pomóc" 

03.08.2015-
31.12.2015 

*program wsparcia psychologicznego dla 
rodzin i opiekunów osób chorujących 
psychicznie - 16 spotkań 
psychoedukacyjnych 

36 

Promocja zdrowia psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski 

Otwórz się na zdrowe 
perspektywy 

INSTYTUT 
PSYCHOLOGII I 

PSYCHOTERAPII 
PROAKTYWNEJ 

PROPORT 

01.08.2015-
31.12.2015 

*przeprowadzenie kampanii promocyjno - 
edukacyjnej o tematyce zdrowia 
psychicznego w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 25 szkół 
*prelekcje, warsztaty, konkurs plastyczny, 
konferencje poświęcone zagadnieniom 
promocji i profilaktyki zdrowia 
psychicznego oraz budowaniu 
pozytywnych postaw wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
*produkcja i dystrybucja 2250 puszek z 
autorskimi mini książeczkami 
zawierającymi ww. zagadnienia 

"i-m" 

Działania mające na celu wzmocnienie 
działalności Punktu Konsultacyjno - 

Diagnostycznego 

Wzmocnienie działania 
Punktu Konsultacyjno – 

Diagnostycznego w 
Wielkopolsce 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

01.07.2015-
31.12.2015 

*zapewnienie dostępu do anonimowego i 
bezpłatnego wykrywania zakażeń wirusem 
HIV - wydłużenie czasu pracy PKD w 
Poznaniu i utworzenie filii w Lesznie i Pile 
*zapewnienie osobom kontaktu z 
doradcami i poradnictwa okołotestowego, 
*działania o charakterze promocyjnym 

ok. 250 

Organizacja zimowego wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), 

połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Uzależnieniom mówię 
NIE! 

Stowarzyszenie 
Razem Warto przy 

Zespole Szkół 
Ekonomicznych; 

Słupca 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 23-02-
2015 do 01-03-

2015) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

45 

j.w.  

Jedziemy się 
DOTLENIĆ! Kolonie 
socjoterapeutyczne z 
programem sportowo-
tanecznym dla dzieci z 

rodzin 
defaworyzowanych z 
terenu województwa 

wielkopolskiego 

Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; 

Bydgoszcz 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 17-02-
2015 do 26-02-

2015) 

j.w. 
50 

j.w. 
Zimowe ferie 

Fundacja ODZEW; 
Leszno 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 14-02-

j.w. 
40 
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2015 do 23-02-
2015) 

j.w. Z akademią wyobraźni-III 
edycja 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 21-02-
2015 do 28-02-

2015) 

j.w. 
43 

j.w. 
Obóz sportowo-

rekreacyjny z 
programem 

socjoterapeutycznym 

Stowarzyszenie 
Wspólnota BONA 

FIDE; Poznań 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 22-02-
2015 do 01-03-

2015) 

j.w. 
42 

j.w. Sztuka dojrzewania-Ja i 
moja rodzina 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej 
Miłosierdzia; Kalisz 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 14-02-
2015 do 21-02-

2015) 

j.w. 
40 

j.w. Zimowa Akademia 
Socjoterapii 2015 

Stowarzyszenie 
Dajmy Szansę; Kaczki 

Średnie 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 14-02-
2015 do 22-02-

2015) 

j.w. 
24 

j.w. To nie żarty, jedziemy na 
narty! 

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom; 

Gniezno 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 13-02-
2015 do 24-02-

2015) 

j.w. 
30 

j.w. Aktywne ferie dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 

Wsi Moszczanka i 
Skrzebowa; 
Moszczanka 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 20-02-
2015 do 03-03-

2015) 

j.w. 
45 

j.w. 
Narciarska przygoda 

Stowarzyszenie 
Oświatowe 

ONUPHRIUS; 
Czerniejewo 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 13-02-
2015 do 27-02-

2015) 

j.w. 
45 

j.w. 

Stop uzależnieniom!- 
zimowy obóz edukacyjny 
i sportowo-rekreacyjny 

połączony z 
oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 12-02-
2015 do 22-02-

2015) 

j.w. 
25 
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uzależnień z 
Wielkopolski 

j.w. 
Przeciwdziałanie temu, 
co złe-zimowe śnieżynki 

tańczące w oczach 
dziecka 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność; 
Sarbice 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 13-02-
2015 do 01-03-

2015) 

j.w. 
22 

j.w. Wesołe wakacje z Zimą-
II edycja 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej 
ANMAR; Słupca 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 16-02-
2015 do 22-02-

2015) 

j.w. 
12 

j.w. MAKSIO w Dusznikach 
Zdroju - profilaktyczny 

obóz zimowy 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 

św. Maksymiliana 
Marii Kolbego; 

Gniezno 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 23-02-
2015 do 28-02-

2015) 

j.w. 
44 

j.w. 
Ferie dla Ciebie 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji Primum 

Vivere; Wągrowiec 

od 14 lutego do 
1 marca 2015 r.  

/  (od 23-02-
2015 do 01-03-

2015) 

j.w. 
45 

Realizacja programów profilaktycznych z 
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych, 
obejmujących organizację czasu 

wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Czas bez używek – 
pełen ciekawych 

rozrywek 

Fundacja AQQ; 
Witkowo 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 04-05-
2015 do 31-12-

2015) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych 
skutków działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 
narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 
konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu (sport, 
rekreacja, kultura itp.). 

36 

j.w. 
Profilaktyka uzależnień 

na sportowo 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; 

Sarbice 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 12-05-
2015 do 20-12-

2015) 

j.w. 
22 

j.w. Profilaktyka zachowań 
ryzykownych dzieci i 

młodzieży 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 08-05-
2015 do 31-12-

2015) 

j.w. 
238 



TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2015 

39 
 

j.w. 
Na marginesie 

Stowarzyszenie 
Pedagogów 
Społecznych 

RIPOSTA; Poznań 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 11-05-
2015 do 31-12-

2015) 

j.w. 
20 

j.w. 
Szkoda czasu na używki 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 04-05-
2015 do 31-12-

2015) 

j.w. 
100 

j.w. Buduj swe życie na 
skale ? mądrze i 
odpowiedzialnie 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej; 

Gniezno 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 18-05-
2015 do 31-12-

2015) 

j.w. 
30 

j.w. 

Zacznijmy wcześniej - 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
alkoholowym i 
narkotykowym 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 13-05-
2015 do 06-12-

2015) 

j.w. 
55 

j.w. 
Można inaczej 

Stowarzyszenie 
Razem Warto przy 

Zespole Szkół 
Ekonomicznych; 

Słupca 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 18-05-
2015 do 30-12-

2015) 

j.w. 
42 

j.w. 
Stop uzależnieniom! 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 11-05-
2015 do 18-12-

2015) 

j.w. 
21 

j.w. 

Spotkania świetlicowe 
naszą szansą na sukces 

- program warsztatów 
profilaktyczno-

socjoterapeutycznych 
oraz zajęć edukacyjno-

integracyjnych z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym dla dzieci 
i młodzieży z terenu 

gminy Kostrzyn Wlkp. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Międzynarodowych; 
Poznań 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 14-05-
2015 do 04-12-

2015) 

j.w. 
75 

j.w. Wolny (od uzależnień) 
znaczy szczęśliwy 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy; 

od  4 maja do 
31 grudnia 2015 
r.  /  (od 11-05-

j.w. 
22 
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Turek 2015 do 21-12-
2015) 

Organizacja wypoczynku wakacyjnego 
(w okresie wakacji letnich), połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

„Witaj przygodo!" – letni 
obóz sportowo-

rekreacyjny połączony z 
oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 
dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień z 
Wielkopolski 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 23-07-
2015 do 05-08-

2015) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

100 

j.w. 

Kolonia miejscem 
twórczego oddziaływania 

na kształtowanie 
asertywnych i 

sportowych postaw 
dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 20-07-
2015 do 29-07-

2015) 

j.w. 
46 

j.w. Obóz sportowo-
rekreacyjny "Bliżej 

Świata" 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Międzynarodowych; 
Poznań 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 08-08-
2015 do 21-08-

2015) 

j.w. 
48 

j.w. 
Wakacje marzeń 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy; 
Turek 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 18-08-
2015 do 28-08-

2015) 

j.w. 
30 

j.w. 
Być sobą z innymi 

Stowarzyszenie 
Razem Warto przy 

Zespole Szkół 
Ekonomicznych; 

Słupca 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 29-07-
2015 do 05-08-

2015) 

j.w. 
45 

j.w. Wesołe Wakacje z 
Przygodą – III edycja, 

wyprawa górska 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej 
ANMAR; Słupca 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 03-08-
2015 do 13-08-

2015) 

j.w. 
15 

j.w. Obóz 
socjoterapeutyczny – 

Bonik 

Fundacja AQQ; 
Witkowo 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 06-08-
2015 do 19-08-

2015) 

j.w. 
26 

j.w. Wypoczywamy aktywnie, 
sportowo i zdrowo 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 

j.w. 
46 
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Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji; Konin 

r.  /  (od 01-08-
2015 do 10-08-

2015) 

j.w. 
Lubię ciebie, lubię siebie 

– socjoterapeutyczny 
obóz pod namiotami w 

Pobierowie 

ZHP Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec 

Konin; Konin 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 27-07-
2015 do 12-08-

2015) 

j.w. 
150 

j.w. 
Twoje wakacje 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 03-08-
2015 do 17-08-

2015) 

j.w. 
65 

j.w. Nadmorskie podróże 
Małych Oczu 

Fundacja Małymi 
Oczami; Poznań 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 05-08-
2015 do 17-08-

2015) 

j.w. 
46 

j.w. 
Jak dobrze że jesteś! 

Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej  

Młodzi-Aktywni; Konin 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 05-08-
2015 do 16-08-

2015) 

j.w. 
28 

j.w. Letnia szkoła 
wypoczynku 

Stowarzyszenie 
MONAR 

Wielkopolskie 
Centrum Pomocy 

Bliźniemu MARKOT; 
Warszawa - 
Rożnowice 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 23-08-
2015 do 29-08-

2015) 

j.w. 
20 

j.w. 
Stop uzależnieniom.... 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od 20 lipca do 
31 sierpnia 2015 
r.  /  (od 16-08-
2015 do 27-08-

2015) 

j.w. 
80 
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REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 

otwarty konkurs ofert na realizację w 
formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny pomocy społecznej w roku 

2015 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich 

rodzin 

Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid 

Lindgren 

15.05-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono 6 spotkań rodzinnych " 
Spotkana z dzieckiem na kolanach",                    
2. Przeprowadzono warsztat i konsultacje 
dla organizacji partnerskich w celu 
wzmocnienia ich w zakresie 
organizowania i prowadzenia 
jakościowych działań na rzecz rodzin z 
małymi dziećmi.                            
3. Przygotowano 4 biblioteczki dla 
organizacji partnerskich, w których 
znajdowało się 10 publikacji dla rodziców 
małych dzieci.                                                                
4. Opracowanie dwóch poradników: 
poradnik dla rodziców małych dzieci i 
poradnik dla rodziców przyszłych 
przedszkolaków (550 szt.);                                                 
5. Przygotowanie wersji elektronicznej 
pakietu edukacyjnego dwóch poradników. 

81 os. 
 

j.w. j.w. 
Stowarzyszenie 
Mondo Kolektiv 

15.05-
30.11.2015 

1. "Aktywizacja Wielkopolan na rzecz 
umocnienia rodziny".                                                                  
- W programie wzięło udział 12 rodzin,  - 
Zrealizowano dwa pikniki integracyjne w 
których wzięły udział : rodziny goszczące, 
dzieci i liderzy grup zagranicznych, liderzy 
artystyczni, wolontariusze.                     
2. "Zastosowanie innowacyjnych/ 
eksperymentalnych metod stymulacji 
rozwoju społecznego": - Pobyt 18 dzieci z 
Indii, Estonii, Ukrainy w domach 
puszczykowskich rodzin,  - Realizacja 9 
dni warsztatów dla 18 dzieci z Indii, 
Estonii, Ukrainy i wypracowanie spektaklu 
metodą "Kids teach kids", - "Pobudzenie 
świadomości mieszkańców w obszarze 
potrzeb innych ludzi, budowanie postaw 
prospołecznych oraz podejmowanie na 
rzecz środowiska lokalnego". : - 12 rodzin 
zaangażowanych w Program Rodzin 
Goszczących,     - 5 wolontariuszy 
organizacyjnych, - 60 osób  
uczestniczących w pikniku integracyjnym, - 
20 osób wzięło udział w warsztatach 

80;                                  
 i-m 200os. 



TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2015 

43 
 

międzykulturowych, - udział placówki 
pomocowej w występie grupy 
zagranicznej, - udział 200 osób w występie 
finałowym dzieci puszczykowskich i grup 
zagranicznych. 

j.w. 

j.w. Fundacja Po Drugie 
15.05-

30.11.2015 

1. W projekcie uczestniczyli 
wychowankowie Zakładów Poprawczych z 
Trzemeszna i Witkowa, celem było 
przekazanie kompetencji wychowawczych.                      
2. Przeprowadzono  32 godziny 
warsztatów.                                    
3. Zorganizowano 2 cykle zajęć 
praktycznych - opieka nad lalką, gdzie 
każdy uczestnik opiekował się nią przez 
24 h. 

12 

j.w. Spółdzielnia Socjalna 
Stara Łubianka 

15.05-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono zajęcia z trenerem 
przedsiębiorczości i psychologiem,                                   
2. Przeprowadzono spotkania z 
animatorem od budowania biznesplanu 
artystycznego,                              
3. Przeprowadzono zajęcia z budowania 
biznesplanu cateringowego,                                      
4. Przygotowano z młodzieżą 10 plakatów 
zapraszających na Festyn,                                               
5. Zorganizowano Festyn na który 
młodzież przygotowała catering. 

30 

j.w. Fundacja Wspierania 
Rodziny Adams 

15.05-
30.11.2015 

1. Zapewniono wsparcie dla rodzin 
rekonstruowanych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej z wielkopolski w 
szczególności z powiatu średzkiego i 
poznańskiego,         2. Udzielono porad o 
charakterze prawnym mediacyjnym, 
psychologicznym i zawodowym,   
3. Zrealizowano zajęcia sportowo-
relaksacyjne,                                           
4. Zrealizowano zajęcia z udziałem 
bibliotekarki,                                           
5. Utworzono 2 grupy samopomocowe,                                                     
6. Zorganizowano "Drzwi Otwarte" 

200 

j.w. Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna 

Droga" 

15.05-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono 66 h. konsultacji dla 
rodzin w kryzysie,    
2. Przeprowadzono 22 h. sesji 
konsultacyjnych lub mediacyjnych dla par,                                            
3. Zorganizowano 10 warsztatów dla  
rodziców,                              
4. Rozpropagowano materiały 

52 rodziny,                                
18 par                               

39 rodziców 
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informacyjne,                                 
5. Działania prowadzono na terenie 3 
miast: Gniezno, Wrześni, Swarzędzu. 

j.w. Terenowy Komitet 
Ochrony Praw 

Dziecka w Poznaniu 

15.05-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono 4 seminaria dla 
pracowników służb socjalnych                   
nt. " Konflikty rodzicielskie - aspekty 
psychologiczne i prawne" oraz  " Przemoc 
w rodzinie".                               
2. Przeprowadzono 1 edycję szkolenia dla 
mediatorów.                                             
3. Przeprowadzono 2 edycje warsztatów 
dla rodziców pt. " Mądre wychowanie". 

338 

Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-

edukacyjnej dotyczącej 
problematyki przemocy 

w rodzinie w tym 
aktualizowanie, 

upowszechnianie 
i administrowanie 
regionalną stroną 

internetową 
o przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 
 

1. Kontynuacja administracji i rozwoju 
regionalnej strony internetowej 
www.przemoc.edu.pl,   
2. uczestnicy przemocy uzyskali 
możliwość łatwiejszego dostępu do sieci 
placówek zajmujących się pomocą, oraz 
kontaktu ze spec. ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,   
3. Profesjonaliści z tego obszaru otrzymali 
możliwość wymiany informacji, 
uporządkowania i pogłębienia wiedzy w 
obszarze przemocy,                           
4. Zorganizowano 10 spotkań 
informacyjnych,  
5. Dodano 35 informacji ,   
6. W bazie danych portalu zamieszczono 
80 placówek,   
7. Zakupiono reklamę google - adwords,  
8. Przygotowano materiały promocyjno - 
informacyjne. 

mieszkańcy Wielkopolski 

„Koordynacja i 
przeprowadzenie V 
edycji regionalnego 

Konkursu 
fotograficznego 

„Wielkopolska rodzina 
w obiektywie”, którego 

celem będzie 
promowanie 

pozytywnych relacji w 
rodzinach, których 

członkiem jest osoba 
z niepełnosprawnością” 

Fundacja AKME                                             
Słupecka Spółdzielnia 

Socjalna 

15.05-
30.11.2015 

1. Zorganizowano V Edycję Konkursu 
Fotograficznego " Wielkopolska Rodzina w 
Obiektywie"                                
2. Zorganizowano 1 wernisaż prac 
konkursowych,                              
3.  Przygotowano i dystrybuowano 400 szt. 
Kalendarza ściennego ze zdjęciami 
konkursowymi,                        
4.  Przygotowano łącznie, wydrukowano i 
dystrybuowano 500 szt. plakatów o 
konkursie,                                 
5. Powstało 5 banerów internetowych 
promujących konkurs, 

i.m 600 os.                                                  
72 os. 
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Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Fundacja "Odzew" 

15.05-
30.11.2015 

Projekt realizowano z 6 partnerami. 
Efektem realizacji było 6 warsztatów 
edukacyjnych (eduk. społeczna i 
obywatelska) ogółem 36h, oraz 6 
warsztatów z edukacji zdrowotnej ogółem 
36h. Odbyło się 1 spotkanie integracyjne, 
1 rajd Niepodległościowy. Zwiększenie 
wiedzy z zakresu społeczeństwa 
obywatelskiego, technik zdrowego 
żywienia, umiejętność budowania 
pozytywnych relacji międzypokoleniowych. 

96 

j.w. 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Krotoszynie 

15.05-
30.11.2015 

Zorganizowano 12 kursów dla seniorów ( 
gimnastyka, warsztaty taneczne 
komputerowe, ogrodnictwo, teatralne) oraz 
3 kursy dla dzieci i młodzieży ( 
fotograficzne artystyczne) oraz 1 sekcję 
turystyczną. Ponadto 1 wycieczka 
integracyjna, 2 wystawy fotograficzne, 
finisz projektu. Rezultatem projektu była 
integracja międzypokoleniowa, wzrost 
poziomu aktywności społecznej, 
intelektualnej, fizycznej i kulturalnej osób 
starszych oraz dzieci i młodzieży. 

226 

j.w. 
Towarzystwo 

Muzyczne w Jarocinie 
im. Alfonsa 

Kowalskiego 

15.05-
30.11.2015 

Warsztaty międzypokoleniowe z edukacji 
artystycznej dla 50 osób (w sumie 56h). W 
projekt zaangażowali się muzyczni 
bohaterowie filmu "Fala" ( 5 artystów). 
Wypromowano projekt w mediach 
lokalnych i ogólnopolskich. Odbył się jeden 
koncert "Fala 30". 

50 (uczestnicy warsztatów) 
3000 osób uczestniczyło w 
koncercie podczas Jarocin 

Festiwal 

j.w. 
Stowarzyszenie 43 

15.05-
30.11.2015 

Integracja międzypokoleniowa seniorów i 
osób młodych (8 osób - 4 duety 
międzypokoleniowe). Duety 
międzypokoleniowe - ich celem była 
regeneracja ( na podstawie pamiątek, 
wspomnień, zapisków, starych zdjęć) 
projektu związanego z pracą zawodową 
seniora, bądź jego życiową pasją. Wydano 
broszurę informacyjną, oraz zrobiono 
kampanię reklamową w lokalnej prasie. 
Przygotowano i wyemitowano baner 
reklamowy. 

8 

j.w. Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 

Słupecki 

15.05-
30.11.2015 

Warsztaty z lekarzem - 3h, dietetykiem - 
3h, kucharzem - 5h, wędkarskie - 15h, 
medycyny niekonwencjonalnej - 6h, 
informatyczne - 15h. Wydano 200 

30 
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egzemplarzy przepisów kulinarnych. 
Projekt zrealizowany przy udziale 4 
partnerów, którzy pomagali przy rekrutacji, 
zajęciach kulinarnych, promocji zadania, 
nauce wędkowania oraz wypożyczyli 
sprzęt wędkarski dla uczestników. 

Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 

osób starszych 

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna 

Związek Organizacji 
Pozarządowych 

15.05-
30.11.2015 

Przeprowadzono 4h szkolenia z 
organizacji wolontariatu senioralnego dla 
10 osób z 6 gmin. Zorganizowano 6 
seminariów na temat wolontariatu , w 
których udział wzięło 94 seniorów oraz 6 
warsztatów umiejętności promowania 
działań wolontariackich wśród seniorów - 
89 osób starszych. Ponadto 
zorganizowano 6 akcji Aktywny Senior , 
angażujących innych seniorów w 
rozwiązywanie problemów społeczności, w 
której żyją - udział wzięło ok 420 osób. 

183 
akcja Aktywny Senior ok. 

420 os 

j.w. 
Pniewskie 

Stowarzyszenie 
"Perspektywa" 

15.05-
30.11.2015 

Zrealizowano 4 warsztaty muzyczne dla 
20 osób( uczestników DPS w Pniewach) 
podczas których opracowano program 
muzyczno - artystyczny. Odbyły się 7 
spotkań artystycznych seniorów na 6 
wsiach w województwie wielkopolskim. 

610 

Wypracowanie i 
wdrażanie modelowych 

rozwiązań na rzecz 
wsparcia rodzin i 
opiekunów osób 

starszych 
niesamodzielnych 

Fundacja Pomocy 
Seniorom i Rodzinie 

AMA 

15.05-
30.11.2015 

Odbyły się 3 edycje szkoleń "asystent 
seniora z niepełnosprawnością". Każda z 
edycji składała się z części teoretycznej i 
praktycznej. W ramach każdej edycji 
odbyło się 6h - zajęć wykładowych, 8h - 
zajęć praktycznych. W sumie wszystkie 
edycje 48h. Dodatkowo 2 h wykładu i 
ćwiczeń dla wszystkich uczestników z 
pierwszej pomocy - łącznie 6h. 
Przeprowadzono 3 sesje egzaminacyjne 
sprawdzające nabyte umiejętności. 

102 

j.w. Polskie Towarzystwo 
Gerontologiczne 

15.05-
30.11.2015 

Przeprowadzono 90 h szkoleń 
specjalistycznych dla opiekunów osób 
starszych i niesamodzielnych. 50 osób 
uczestniczących w projekcie otrzymało 
certyfikaty potwierdzające zaliczenie 
kursów. W ramach projektu zapoznano 
uczestników także z dobrymi praktykami z 
zagranicy. 

50 

j.w. Fundacja Od Nowa 
Fundacja Rozwoju 

Społeczno - 

15.05-
30.11.2015 

Zorganizowano warsztaty z psychologiem 
(60h) i pracownikiem socjalnym (60h) dla 
20 osób starszych. Objęto grupę 20 

20 
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Gospodarczego 
Innova 

seniorów wsparciem indywidualnym 
asystenta seniora. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć 
prezentujących 

pozytywny wizerunek 
seniora i/lub 

promujących twórczość 
artystyczną osób 

starszych 

Stowarzyszenie 
Koniński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

15.05-
30.11.2015 

Wygłoszone zostały 3 wykłady tematyczne 
związane z tematyką osób starszych. 148 
osób wysłuchało koncertu w wykonaniu 
zespołu wokalnego Jutrzenka. 50 osób 
odwiedziło największą bazylikę w Polsce 
oraz wystawę w Wieży Ciśnień. 

130 

j.w. 

"Stowarzyszenie 
PRO-SENIOR Polski 
Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
(Oddział w Pile)" 

Warszawa" 

15.05-
30.11.2015 

W prezentacji dorobku artystycznego 
wzięło udział ok 1000 osób, w tym 471 
osób to seniorzy, którzy czynnie brali 
udział w prezentacjach. W konferencji 
naukowej uczestniczyło 298 osób. 
Zorganizowano wieczór międzynarodowej 
integracji - 83 osoby wzięły udział. 
Zorganizowano konkurs Seniorzy w mojej 
rodzinie - 275 uczestników. Publikacja 
seniorzy płn. Wlkp - 33 osoby zostały 
zgłoszone. Podczas konferencji 52 osoby 
wystawiły swoje prace artystyczne. 3 

ok.1500 

j.w. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w 

Międzychodzie 

15.05-
30.11.2015 

Studenci 9 UTW zaprezentowali swoje 
występy w Międzychodzie. Przedstawiciele 
7 UTW wystawiło 36 obrazów 
namalowanych na zajęciach w ramach 
swoich UTW. Projekt został zrealizowany  
przy współpracy z 4 partnerami. 

282 

j.w. 
Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (Oddział w 

Krotoszynie) 

15.05-
30.11.2015 

W ramach projektu zorganizowano 
konferencję  wraz z warsztatami treningu 
pamięci, Przegląd Twórczości 
Artystycznej, koncert i 2 wystawy zdjęć. 
Projekt realizowany przy wsparciu 
partnera PCPR Krotoszyn. 

600 

j.w. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 

im. Jana Pawła II w 
Grodzisku 

Wielkopolskim 

15.05-
30.11.2015 

W ramach projektu zorganizowano 3 
rodzaje warsztatów (quillingu- 21h, 
filcowania - 9h i umuzykalniające- 8h), 
konkurs plastyczny, oraz koncert "Na 
srebrną nutę" i wystawę plastyczną. W 
koncercie wzięło udział 9 zespołów 
śpiewaczych z 4 powiatów. 

280 
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j.w. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Czarnkowie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Chodzieży 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Obornikach 

Margoniński 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Margoninie 

15.05-
30.11.2015 

46 osób wzięło udział w zajęciach 
taneczno-ruchowych. 59 osób 
uczestniczyło w warsztatach muzycznych. 
Odbył się Festiwal Piosenki i Tańca 
"Chorea" - 140 uczestników. 1 wykład 
wygłoszony przez Panią Słupczyńską nt. 
roli tańca w naszym życiu. Projekt 
realizowano przy wsparciu partnerów –  
4 organizacje zrzeszające seniorów. 

105 ( warsztaty) 
140 (wykład) 
100 (festiwal) 

j.w. Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek 
Rodziny Maryi 

15.05-
30.11.2015 

W festiwalu uczestniczyło 15 zespołów z 
Wielkopolski. Łącznie 291 uczestników, 
którzy prezentowali swój dorobek 
artystyczny. Wydano śpiewnik "Pokój 
Wam" z repertuarem, który był 
wykorzystywany podczas festiwalu. 

455 

Utworzenie/aktualizowan
ie, upowszechnianie i 

administrowanie 
wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji  dotyczącym 

osób starszych 

Fundacja StrefaPl 
15.05-

30.11.2015 

Utworzono portal Nestorcafe.pl. 
Opublikowano 60 artykułów tematycznych, 
w tym 25 specjalistycznych. Utworzono fan 
page na facebooku. Publikowane są treści 
z zakresu: edukacji, aktywności, zdrowia i 
bezpieczeństwa. Portal został utrzymany 
także po zakończeniu realizacji zadania. 

osoby odwiedzające portal 
do 12 stycznia 2016 - 7553 

odsłony 

Realizacja modelowych 
działań wspierających 

rodziny osób 
z niepełnosprawnością 

i/lub przewlekle chorych:  
- skierowanych do dzieci, 

których rodzic/rodzice 
jest/są osobą/osobami 
z niepełnosprawnością 

i/lub przewlekle 
chorą/chorymi,  

- skierowanych do 
rodzeństwa osób z 

niepełnosprawnością 
i/lub przewlekle chorych 

Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 

"NOWA NADZIEJA" z 
siedzibą w Kaliszu 

15.05-
30.11.2015 

265 godzin indywidualnych zajęć 
psychologiczno pedagogicznych dla 15 
dzieci- rodzeństwa dzieci ze spektrum 
autyzmu                                          
51 godzin zajęć grupowych integracyjnych 
dla 15 dzieci- rodzeństwa dzieci ze 
spektrum autyzmu 

15 

Promocja wśród dzieci  
i młodzieży pozytywnych 
postaw w stosunku do 

osób z różnymi 
rodzajami 

niepełnosprawności 

Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ 

15.05-
30.11.2015 

produkcja filmu "pozytywna postawa to 
podstawa" 
organizacja 3 spotkań w szkołach dla 300 
osób  
rozegrano 3 mecze pokazowe koszykówki 
na wózkach inwalidzkich - 700 osób  
rozegrano 3 mecze dla uczniów 
utworzono aplikację-wieloletni kalendarz 
on-line 

300 
700 i-m 
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j.w. 
Stowarzyszenie "Z 
miłości do dzieci" 

15.05-
30.11.2015 

organizacja 6 dni półkolonii dla 12 dzieci z 
niepełnosprawnościami, 12 rodziców oraz 
12 dzieci sprawnych 
organizacja gminnego festynu 

36 
50 i-m 

j.w. 

Pleszewskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych 

"Razem w Przyszłość" 

15.05-
30.11.2015 

organizacja Tygodnia z Godnością, 
organizacja przeglądu muzycznego, 
organizacja 4 warsztatów dla uczniów, 
wyjście uczniów do kina, Centrum Zabaw i 
Nauki,  
organizacja festynu z występem 
artystycznym i wystawą, 

450 osób 

j.w. 
Stowarzyszenie 
Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Razem" 

15.05-
30.11.2015 

organizacja 8 warsztatów prowadzonych 
przez 14 specjalistów 
organizacja spektaklu/premiery 
przedstawienia dla 200 osób 
 

40 
200 i-m 

j.w. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 

15.05-
30.11.2015 

organizacja 15 warsztatów dla uczniów 
szkół  
przeszkolenie 300-350 uczniów szkół 
ponadgimnazialnych 
produkcja filmu "Dogadani" 
dystrybucja filmu do 30 szkół  
konspekt zajęć dla nauczycieli dla 30 szkół 
1000 szt. folderów savoir-vivre w relacjach 
z OzN 
premiera filmu Dogadani w kinie dla 160 
osób 

350 
160 i-m 

j.w. Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Niewidomych 

15.05-
30.11.2015 

50 szkół zaproszonych do współpracy  
konkurs plastyczny - 563 uczniów 
wykonało rysunki dot. OzN 
organizacja zajęć edukacyjnych dla 37 
klas 

50 szkół 
563 uczniów 

j.w. Stowarzyszenie na 
Górze 

15.05-
30.11.2015 

materiały tyfloedukacyjne dla 50 szkół 
11 

160 ośrodków 
100 i-m 

j.w. Fundacja Szansa dla 
Niewidomych 

15.05-
30.11.2015 

organizacja 11 warsztatów dla uczniów 
szkół podstawowych 
przeszkolenie 255 uczniów  
wydruk 255 egzemplarzy broszur 
informacyjnych 
wydruk 12 kompletów plansz z literami 
alfabetu brajla 

255 

Zapewnienie wsparcia 
osobom z 

niepełnosprawnościami i 
terminalnie chorym oraz 

Fundacja Dobrze Że 
Jesteś 

15.05-
30.11.2015 

stałe dyżury wolontariuszy na trzech 
oddziałach szpitalnych ok.50 godz.                                                        
1000 osób, pacjentów z chorobą 
nowotworową  oraz ich bliskich skorzystało 

1000 
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ich rodzinom poprzez 
działalność hospicyjną 

lub wolontariat szpitalny 

z Przyjaznej Poczekalni prowadzonej na 
oddziale Onkologii                                      
wsparcie psychologa przez 12 godzin 
tygodniowo                      
wsparcie rehabilitanata przez 12 godzin 
tygodniowo                                                        
wydanie 3 numerów czasopisma Tandem                                       
szkolenia i spotkania dla grupy 
wolontariuszy wspierających chorych 
onkologicznie w celu profesjonalizacji 

j.w. 

Towarzystwo Pomocy 
Potrzebującym im. św. 

Brata Alberta 
"NADZIEJA" 

15.05-
30.11.2015 

stowarzyszenie Centrum Ludzi Nadziei - 
szerzenie wiedzy i świadomości dot. 
choroby nowotworowej                                      
warsztaty z: psychoonkologiem, 
specjalistą pracy socjalnej, 
choreoteraputą, dietetykiem, 
arteterapeutą, fizjoterapeutą, 
muzykoterapęutą                                
zakup fantomu piersi z wymiennymi 
guzkami 

182 

j.w. 
"COCODI" 

15.05-
30.11.2015 

56 godzin zajęć warsztatowych oraz 
poradnictwa indywidualnego: pedagodzy, 
psychoonkolog, arteterapeuci. 

258 

j.w. 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej 

"HOSPICJUM 
DOMOWE" 

15.05-
30.11.2015 

377 wizyt domowych / świadczeń 
medycznych członków zespołu opieki 
paliatywnej - hospicyjnej w tym: 76 wizyt 
domowych lekarzy, 216 wizyt domowych 
pielęgniarek oraz 85 wizyt domowych 
fizjoterapeuty 

24 

Realizacja 
subregionalnego 

wsparcia 
żywnościowego 
polegającego na 
przyjmowaniu, 

magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu 
wydawania żywności dla 

osób najbardziej 
potrzebujących we 

współpracy z innymi 
organizacjami 

pozarządowymi 

Związek 
Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank 
Żywności 

15.05-
30.11.2015 

1 Realizacją projektu zostało objętych 50 
gmin,                                                        
2. Za pośrednictwem 100 organizacji 
przekazano osobom najuboższym 
1502418,808 kg żywności. 

35000 

j.w. Związek 
Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 

15.05-
30.11.2015 

1.  Realizacja nastąpiła we wszystkich 
powiatach Północnej Wielkopolski,    
2. W okresie trwania projektu 

60000 
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rozdysponowano 750586,26 kg żywności. 

j.w. Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

15.05-
30.11.2015 

Przy współpracy z 19 instytucjami przyjęto, 
zmagazynowano, rozdysponowano 203 
tony żywności, 

5200 

j.w. Związek 
Stowarzyszeń Bank 

Żywności Leszno 

15.05-
30.11.2015 

1. Realizacja nastąpiła w 4 powiatach 
(kociańskim, leszczyńskim, wolsztyńskim, 
gostyńskim),                                            
2. Za pośrednictwem 24 organizacji 
przekazano osobom potrzebującym 242 
535,76 kg żywności. 

4800 

 


