
UCHWAŁA Nr  1374 /2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia   08 grudnia   2011 roku  

w sprawie zlecenia realizacji projektu w ramach zad ania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego   w   dziedzinie   przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom 

społecznym   w   trybie   małych   grantów.  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz  art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 

oraz § 7 uchwały Nr 363/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  z dnia 11 marca 2011 

roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Zatwierdza się dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

na realizację projektu zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki” z 

Lądu pn. „Mocni duchem" w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 

dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie małych grantów. 

 §2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak



Uzasadnienie do uchwały Nr  1374/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia  08 grudnia  2011 roku  

Zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

na rok 2011" organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację 

zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i 

patologiom społecznym w roku 2011, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. 

małych grantów. 

Powyższa forma ma umożliwić wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych 

projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do promocji profilaktyki w  

środowiskach zagrożonych uzależnieniami i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki” z Lądu zgłosiło realizację projektu pn. „Mocni 

duchem" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i 

patologiom społecznym. 

Projekt dotyczy realizacji autorskiego programu profilaktyczno-terapeutycznego, którego celem 

będzie oddziaływanie profilaktyczne na grupę dzieci z powiatu słupeckiego zagrożonych 

uzależnieniami, zmierzające do wskazania alternatywnych wzorców atrakcyjnego i pożytecznego 

spędzania wolnego czasu, wzmocnienie motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a tym samym ograniczenie zachowań agresywnych i 

promocja postaw abstynencji w środowisku rówieśniczym. 

Środki na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Ochrony Zdrowia i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom w dziale 851, rozdziale 85154, w § 2360 na łączną kwotę 

10.000,00 zł. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 
Leszek Wojtasiak 

Wicemarszałek 

 


