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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego na rok 2011” 

 
 

I. Wstęp 
 

Podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych oraz nakładającym obowiązek tworzenia Programów 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego określa ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, znowelizowana 12 

marca 2010 r. oraz 19 sierpnia 2011 r. Zasady współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim ich zakres i formy, 

określa uchwalany corocznie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Program 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego”. Jest on 

opracowywany przy współpracy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 

wielkopolskich organizacji pozarządowych. „Program współpracy (…) na rok 2011” został 

przyjęty Uchwałą Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 października 2010 roku. 

Ideą towarzyszącą tworzeniu Programów współpracy samorządów terytorialnych  

z organizacjami pozarządowymi jest włączanie obywateli w kreowanie życia publicznego  

i społecznego wspólnot lokalnych i regionalnych, a w efekcie i całego kraju. Z punktu 

widzenia władz publicznych aktywność obywatelska jest bardzo pożądaną wartością, 

bowiem prowadzi do bardziej efektywnej realizacji zadań publicznych oraz przyczynia się do 

brania przez obywateli współodpowiedzialności za zarządzanie swoim otoczeniem. 

Najistotniejszym narzędziem realizacji tej idei jest zlecanie zadań administracji publicznej 

zorganizowanym grupom obywateli, co jest bardziej efektywne i tańsze niż ich realizacja 

przez własne struktury. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż podmioty społeczne specjalizują 

się w podlegającej zleceniu działalności, mają strukturę organizacyjną dostosowaną do 

realizacji zadań z tego zakresu oraz dysponują własnymi ekspertami w danych dziedzinach. 

Przede wszystkim jednak w ich pracach biorą udział zaangażowani w daną działalność 

obywatele, którzy dysponując także odpowiednią wiedzą i umiejętnościami przyczyniają się 

skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. W efekcie, biorąc pod uwagę 

powyższe, włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych pozwala 

wykorzystać potencjał społeczności lokalnej w ich skutecznej realizacji i częściowo obniżyć 

koszty realizowanych zadań. Jednocześnie wspólna realizacja zadań własnych samorządu 

wspomaga rozwój całego sektora prowadzącego działalność pożytku publicznego, co  

w konsekwencji zwiększa ofertę świadczonych usług oraz lepsze ich dostosowanie do 

potrzeb mieszkańców województwa. 

Skuteczność i efektywność współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi została wielokrotnie potwierdzona w praktyce na wszystkich poziomach 

samorządu terytorialnego, co objawia się przede wszystkim w coraz większej liczbie 

zlecanych zadań i coraz wyższych środkach finansowych przeznaczanych na ich realizację. 
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Przykładowo w województwie wielkopolskim w ostatnich latach można zaobserwować stały 

wzrost nakładów finansowych przeznaczonych na współpracę w zakresie działalności 

pożytku publicznego, które w tym roku, pomimo cięć budżetowych we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego w kraju, utrzymają się na poziomie  

z ubiegłego roku, tj. około 14,3 mln złotych. Oprócz środków samorządowych organizacje 

pozarządowe otrzymują także wsparcie z funduszy unijnych, które wdraża Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego część 

priorytetów zarządzana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu czy z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego wdrażana jest m.in. Oś IV LEADER.   

 

 

II. Podstawowe aspekty współpracy  z organizacjami pozarządowymi 
 

1. Organizacje pozarządowe  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), organizacje 

pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,  

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.  

Ponadto ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także 

inne podmioty, co reguluje art. 3 ust. 3, zgodnie z którym takimi podmiotami mogą być: 

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o Stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 Spółdzielnie socjalne; 

 Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), które: 

o Nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 

do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników 

W 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Jednostki 

Podległe Samorządu współpracowały z przedstawicielami blisko 640 organizacji 

reprezentujących sektor pozarządowy. Tymczasem z oficjalnego rejestru REGON 

prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, wg stanu na luty 2012 r., wynika, że na 

terenie Wielkopolski zarejestrowanych jest w sumie 10 292 organizacji pozarządowych:  

 921 (8,95%) to fundacje  
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 8993 (87,38%) to stowarzyszenia  i  organizacje społeczne 

 378 (3,67%) to organizacje społeczne oddzielnie wymienione   

 

Należy tutaj zastrzec, że powyższe dane informują jedynie o ilości organizacji 

pozarządowych w Wielkopolsce zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, a nie o tych rzeczywiście działających, gdyż 

mimo nałożonego na podmioty obowiązku rejestracji oraz uaktualniania wszelkich zmian  

w zakresie danych dostarczanych do rejestru REGON nie można mieć pewności, że każdy 

podmiot tego obowiązku dopełnił (jednak mniejsza niż w por. do lat ubiegłych liczba 

wykazywanych podmiotów wskazuje, że w tym zakresie następuje poprawa). Ponadto należy 

mieć na uwadze, iż nie wszystkie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 

zostały uwzględnione w tym wykazie.  

 

2. Działalność pożytku publicznego 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

w sferze zadań publicznych określonych w ustawie w art. 4.  

 

Należy przy tym pamiętać, że w dziedzinach wskazanych w art. 4 można  prowadzić 

działalność pożytku publicznego, jednak nie jest to tożsame z tym, że musi ona być 

prowadzona przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, który 

wiąże się z pewnymi wskazanymi w ustawie przywilejami i obowiązkami takiego podmiotu. 

Organizacje nieposiadające tego statusu także mogą prowadzić działalność tego rodzaju –  

tj. służącą społeczeństwu i mającą szerszy charakter, skierowany do środowiska 

zewnętrznego. Ponadto należy zaznaczyć, że poszczególne zadania wskazane w art. 4 

muszą mieścić się w kompetencjach danego organu władzy publicznej. 

 

 

 

10 292 
Liczba organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie 
Województwa Wielkopolskiego 
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3. Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi  

 

Możliwe formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego również reguluje ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wyróżnia dwie podstawowe formy: 

a) Finansowe – zakup usług (zgodnie z prawem zamówień publicznych) oraz 

zlecanie zadań publicznych, możliwe w 2 formach: 

o Wspierania realizacji zadania publicznego wraz z dotacją  

na dofinansowanie – oznacza to częściowe dofinansowanie przez 

samorząd realizacji zadania. Poziom środków przeznaczonych na tą 

formę utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie względem 

pozostałych samorządów województw. Na uwagę zasługuje także fakt, że 

w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego nie ma określonego minimalnego wkładu 

własnego.  

o Powierzania realizacji w zadania publicznego wraz z dotacją  

na finansowanie – oznacza to udzielenie dotacji na pokrycie 100% 

kosztów realizacji zadania.  

 

b) Niefinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi lub na ich rzecz: 

o Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

o Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

o Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań 

publicznych, 

o Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji i przedstawicieli właściwych organów 

administracji publicznej, 

o Umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

4. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 

 

Szczegółowe zasady współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi określone zostały w przywołanym wyżej „Programie 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”. 

Za koordynację współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialny jest Departament Organizacyjny  

i Kadr, który przygotowuje treść „Program współpracy (…)”, sprawozdanie z jego realizacji, 

organizuje i prowadzi prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, udziela organizacjom pozarządowym informacje w zakresie 

spraw statutowych i formalno-prawnych oraz przygotowuje dla potrzeb Urzędu opinie o tych 
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podmiotach w wymaganym zakresie. Ponadto zgodnie z §10 Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawiciele 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich komisji 

konkursowych, które odbyły się w roku 2011. Brali także czynny udział w konsultacjach 

nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i sprawozdanie z 

jego realizacji 

W opracowaniu Programu współpracy (…) uczestniczą pracownicy poszczególnych 

departamentów i jednostek merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego. Wypracowana w ten 

sposób treść wstępnych założeń programu jest konsultowana z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych - art. 5 ust. 5 ustawy nakłada obowiązek konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projekty aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W związku 

z tymi przepisami Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XLIX/751/10  

z dnia 5 lipca 2010 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W § 6 

Uchwała ta obliguje Zarząd Województwa do określenia w drodze uchwały przedmiotu, 

terminu i form konsultacji oraz sposób opublikowania informacji o ich przeprowadzeniu.  

Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz po przeprowadzeniu konsultacji prawnych, projekt 

programu przedstawiany jest Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym etapem 

jest przedstawienie projektu Programu właściwym Komisjom Sejmiku oraz Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego, który ostatecznie go akceptuje i przyjmuje w drodze 

uchwały.  

Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi ustanawia art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Jest on opracowywany przy 

udziale wszystkich komórek i jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które 

współpracują z organizacjami pozarządowymi.  

 Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy samorządu  

i sektora pozarządowego oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk pomiędzy 

poszczególnymi komórkami i jednostkami samorządu.  

W 2011 roku prace Zespołu były poświęcone przede wszystkim zmianom 

wprowadzonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru 

oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (uchwalone 15 grudnia 2010 r., weszło w życie  

18 stycznia 2011 r.) oraz w kolejnej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Dużo uwagi poświęcono także projektom Programu współpracy (…) oraz 

sprawozdania z jego wykonania, zagadnieniom związanym z rozliczaniem realizacji zadania 
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publicznego, a także omawianiu i interpretowaniu innych przepisów prawnych i regulacji 

wewnętrznych Urzędu dotyczących działalności pożytku publicznego. Ponadto omawiano 

takie zagadnienia jak sposób przeprowadzania procedury konkursowej, zasiadanie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i radnych w komisjach konkursowych, 

przeznaczenie dotacji na cele inwestycyjne oraz zagadnieniom związanym z utworzeniem 

funduszu doręczeniowo-pożyczkowego dla organizacji pozarządowych.  

 Portal „Wielkopolskie Wici” 

Od połowy 2008 roku funkcjonuje portal internetowy www.wielkopolskiewici.pl, 

utworzony dla wspierania współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi. 

Wielkopolskie Wici są prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne  

w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, w całości poświęcony organizacjom pozarządowym. Istotnym elementem 

tego portalu jest cały czas rozbudowywana baza organizacji pozarządowych, w której 

rejestracji mogą dokonywać samodzielnie organizacje pozarządowe jak również Redakcja 

Portalu. Do końca lutego 2011 r. zarejestrowało się  941 organizacji, przy czym w 2010 r. 

zarejestrowały się 104 nowe podmioty, a 385 razy aktualizowano dane dotyczące 

zarejestrowanych organizacji. W 2010 r. przeciętna liczba korzystających dziennie z Portalu 

wyniosła 97, natomiast miesięcznie odnotowano średnio 2966 wejść. 

Do końca grudnia 2011 r. zarejestrowało się  1070 organizacji, przy czym w 2011 r. 

zarejestrowało się 145 nowych podmiotów, a 176 razy aktualizowano dane dotyczące 

zarejestrowanych organizacji. W 2011 r. przeciętna liczba korzystających dziennie z Portalu 

wyniosła 118, natomiast miesięcznie odnotowano średnio 3572 wejść. 

Przede wszystkim jednak portal służy promocji inicjatyw podejmowanych przez małe 

organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski, które z różnych względów nie 

mają możliwości zaprezentowania swoich działań - w tym miejscu mogą bezpłatnie 

przekazywać informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz 

planowanych imprezach. Jednocześnie zamieszczane tam są dane służące poprawie 

funkcjonowania organizacji pozarządowych. Portal informuje także o możliwościach 

uzyskania środków finansowych oraz projektów w ramach inicjatyw wspólnotowych Unii 

Europejskiej. Ponadto można tam uzyskać o organizacjach pozarządowych z obszaru UE 

poszukujących partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Znajdują się tam także 

wszelkie najważniejsze informacje na temat współpracy przedstawicieli sektora 

pozarządowego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, przede wszystkim 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert organizowanych przez poszczególne Departamenty 

Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania oraz wszelkie 

komunikaty Urzędu dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi, np. konsultowania 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi czy zaproszenie Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego do udziału organizacji pozarządowych w pracach komisji 

konkursowych opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert. Można się tam 

również zapoznać się z danymi teleadresowymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za współpracę z przedstawicielami sektora 

pozarządowego.  

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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Na portalu na bieżąco zamieszczane są informacje i materiały przekazywane przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządu województwa, jak 

również zamieszcza materiały i komunikaty przekazywane przez organizacje pozarządowe 

oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. Regularnie przeprowadzane są 

także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych w Bazie podmiotów, dotyczące 

nowości na Portalu oraz innych wydarzeń dot. organizacji pozarządowych.  

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla 

Organizacji Pozarządowych. 

Od 2 listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla 

Organizacji Pozarządowych. Mieści się on przy Al. Niepodległości 16/18, w pokoju 012  

w budynku „B”. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Wielkopolski 

mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz 

finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak 

również drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu. Konsultanci zajmujący 

się zagadnieniami prawnymi w 2011 r. dyżurowali we wtorki i czwartki w godzinach  

16-18 (obecnie 16-17), a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki  

i środy w tych samych godzinach.  

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji 

pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności: 

 wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie, 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 

 sprawozdawczości, 

 rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS. 

2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu 

rachunkowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji. 

3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych. 

4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 

 

W 2011 r. prowadzono w sumie 80 spraw z zakresu prawa i 78 z zakresu księgowości.  
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów. 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego może zlecać realizację zadań własnych 

organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w art. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2011 roku na podstawie tej ustawy  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 27 konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych: 

LP. PEŁNA NAZWA OGŁOSZONEGO KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 
DEPARTAMENT/

JEDNOSTKA 

1.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011 
09.12.2010 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

2.  

Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

ratownictwa wodnego w roku 2011 
09.12.2010 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

3.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki  
w roku 2011. 

9.12.2010 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

4.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie współpracy międzynarodowej w roku 2011. 

9.12.2010 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

5.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

rozwoju i poprawy bazy sportowej w roku 2011 
09.12.2010 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

6.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie rozwoju i poprawy bazy turystycznej w roku 2011. 

9.12.2010 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

7.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011 pn. „Wielkopolski 
Turniej Orlika 2011” 

09.12.2010 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

8.  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011 
10.12.2010 

Departament 
Kultury 

9.  

„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie 
ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień” 

16.12.2010 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

10.  
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie  działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy w roku 2011 
17.02.2011 

Departament 
Gospodarki 

11.  „Pięknieje wielkopolska wieś” 23.02.2011 
Departament 

Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

12.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

edukacji w roku 2011 
11.03.2011 

Departament 
Edukacji i Nauki 

13.  

otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

pomocy społecznej w roku 2011 
11.03.2011 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 
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14.  

„Partnerstwo dla transplantacji” – promowanie idei 
transplantacji i dawstwa narządów wśród mieszkańców 

Wielkopolski 
25.03.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

15.  
„Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych  
w ramach profilaktyki otyłości u dzieci  i młodzieży” 

25.03.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

16.  
„Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 

Wielkopolski” 
25.03.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

17.  

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku 
31.03.2011   

Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Poznaniu 

18.  

„Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS ze 
szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, 

adresowane do osób zajmujących się profesjonalnie tą 
tematyką – ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników 

ds. uzależnień jednostek samorządowych  z terenu woj. 
Wielkopolskiego” 

14.04.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

19.  
„Organizacja imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia 

AIDS” 
14.04.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

20.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury, realizowanych w roku 2011 
28.04.2011 

Departament 
Kultury 

21.  

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

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.” 
6.05.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

22.  

„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.” 

6.05.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

23.  
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych utrzymujących abstynencję 
6.05.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

24.  

Organizacja spotkania szkoleniowo – edukacyjnego dla osób 
zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) – ze 
szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzależnień 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa 

Wielkopolskiego 

6.05.2011 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

25.  
Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych 

regionu wielkopolskiego 
30.05.2011 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

26.  
Szkolenia z zakresu energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii w Województwie Wielkopolskim 
9.06.2011 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

27.  
Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego na wielkopolskiej wsi 
24.06.2011 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
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Środki przeznaczone na realizację poszczególnych konkursów: 

Lp. 
Dep./ 

Jednostka 

Liczba złożonych 

ofert 

Środki 

przeznaczone na 

realizację konkursu 

Środki przekazane 

na realizację 

konkursu 

Środki 

wykorzystane w 

konkursie (wg 

stanu na 30 

stycznia 2012 r.) 
1.  DS 200 6 211 400,00 6 197 400,00 6 181 136,05 
2.  DS 3 154 000,00 154 000,00 154 000,00 
3.  DS 74 205 000,00 202 500,00 188 293,60 
4.  DS 1 50 000,00 50 000,00 31 211,54 
5.  DS 41 350 000,00 350 000,00 339 500,00 
6.  DS 7 130 000,00 130 000,00 129 999,99 
7.  DS 1 100 000,00 100 000,00 91 500,00 
8.  DK 611 2 653 000,00 2 653 000,00 2 544 976,11 

9.  DZ 44 800 000,00 534 576,00 529 657,89  
10.  DRG 13 120 000,00 60 834,70 60 556,67 
11.  DR  81 250 000,00 247 895,00  247 904,11  
12.  DE 28 120 000,00 120 000,00 118 210,65 
13.  ROPS 226 970 000,00 970 000,00  966 560,49 
14.  DZ 1 25 000,00 23 000,00 23 000,00 
15.  DZ 2 50 000,00 39 300,00  39 297,00  
16.  DZ 2 75 000,00 70 110,00  68 550,00 
17.  WUP 3 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
18.  DZ 1 35 000,00 35 000,00 26 289,23 
19.  DZ 1 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
20.  DK 9 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
21.  DZ 46 1 250 000,00 1 180 223,00 1 178 799,69 
22.  DZ 24 390 074,00 209 490,00 209 487,48 
23.  DZ 2 150 000,00 45 660,00 45 660,00  
24.  DZ 4 100 000,00 100 000,00 100 000,00  
25.  DR 16 50 000,00 50 000,00 49 999,52 
26.  DR  5 40 000,00 40 000,00 39 991,96 
27.  DR  25 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

 RAZEM 1471 15 393 474 zł 14 677 988,70 zł 14 479 582,62 zł 

 
 

W ramach ogłoszonych konkursów organizacje pozarządowe złożyły  

1471 ofert, co w porównaniu do lat ubiegłych oznacza wzrost zainteresowania organizacji 

pozarządowych tą formą współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (w 2010 

r. wpłynęło 1408 ofert). Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy 

właściwych departamentów i jednostek. Oferty, które po wezwaniu do uzupełnienia 

wymogów formalnych nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Najwięcej ofert odrzucono 

podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów organizowanych przez 

Departament Sportu i Turystyki – 65.  
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Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ofert odrzuconych  

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków w wyznaczonym 

terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

DEPARTAMENT/ JEDNOSTKA 
LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH 
ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH 

Departament Edukacji i Nauki 28 0 

Departament Gospodarki 13 5  

Departament Kultury 620 35 

Departament Ochrony Zdrowia i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 

127 49 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 127 25 

Departament Sportu i Turystyki 327  65 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 226 31 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 3 0 

RAZEM: 1471 210 

 

 
Kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 

określonym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 

otwartych konkursów ofert w 2011 r. wyniosła 14 677 988,70  zł (w 2010 r. 13 980 527,06 zł), 

z czego 1 561 819,10 otrzymały organizacje po raz pierwszy realizujące zadanie publiczne 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Kwoty przyznanych dotacji z podziałem na departamenty i jednostki: 

departament/jednostka 
kwota przyznanych 

dotacji w formie 
wspierania 

kwota przyznanych 
dotacji w formie 

powierzania 

całkowita kwota 
przyznanych 

dotacji 

Departament Edukacji i Nauki 120 000,00  0,00 120 000,00  

Departament Gospodarki 60 834,70 0,00  60 834,70  

Departament Kultury 3 653 000,00 0,00  3 653 000,00  

Departament Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

2 252 359,00 0,00  2 252 359,00  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 377 895,00 0,00  377 895,00  

Departament Sportu i Turystyki 1 238 900,00 5 945 000,00 7 183 900,00  

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu 

970 000,00 0,00 970 000,00 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 60 000,00 0,00  60 000,00 

RAZEM: 8 732 988,70 zł 5 945 000,00 zł 14 677 988,70 zł 

 

Lista organizacji, które otrzymały dotację Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2011 przedstawiona jest w Tabeli 1 załączonej 

do niniejszego sprawozdania. Z kolei lista organizacji, których oferty nie otrzymały dotacji  

w roku 2011 zamieszczona jest w Tabeli 2.  

Po zakończeniu realizacji powierzonych zadań do końca 2011 r. organizacje pozarządowe 

dokonały częściowego lub całkowitego zwrotu przyznanych dotacji na łączną kwotę  

183 109,30 zł, na którą składają się kwoty zwracane poszczególnym departamentom  

w ramach ich zakresu merytorycznego współpracy: 

 Departament Edukacji i Nauki - 1 789,35 zł; 

 Departament Kultury 108 023,90 zł; 
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 Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom - 16 617,71 zł; 

 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 173,11 zł; 

 Departament Sportu i Turystyki – 52 788,69 zł; 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – 3 439,51 zł; 

 Departament Gospodarki 277,03 zł.  

 

Lista organizacji, które zwróciły otrzymaną dotację, jest przedstawiona w Tabeli 3 załączonej 

do niniejszego sprawozdania. 

 

2.  Dotacje przyznawane w trybie „Małych grantów” 

 
Dotacje przyznawane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, tzw. „małych grantów”. 

 

Na realizację zadań w tym trybie złożono 168 ofert (w tym 89 w Departamencie Kultury), 

spośród których dofinansowano 64 (w tym 34 w DK), na ogólną wartość 334 732,21 zł.  

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w trybie „małych grantów” przedstawiony został  

w Tabeli Nr 4, natomiast w Tabeli Nr 5 zawarty został wykaz organizacji, których oferty nie 

otrzymały dofinansowania. Z kolei w Tabeli Nr 6 została przedstawiona kompleksowa 

informacja na temat rezultatów realizacji zadań publicznych w trybie „małych grantów”. 

Wszystkie ww. tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.  

 

Poniżej przedstawione są przykładowe zadania dofinansowane w trybie „małych grantów” 

wedle poszczególnych departamentów i jednostek udzielających dotacji: 

 

 Departament Kultury: 
 

1. Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury w Poznaniu  
 
Zadanie: „Wyścig Jaszczurów” 
Termin: 1.09– 31.10.2011,  
Kwota dotacji: 4000,00 zł 
Rezultat: zwiększono ofertę kulturalną dla mieszkańców Swarzędza, przyczyniono 
się do zmiany stereotypu osób w wieku 50+, zaprezentowano 18 filmów 
dokumentalnych,fabularnych i eksperymentalnych. 

 
2. Średzkie Towarzystwo Kulturalne 

„Wystawienie sztuki teatralnej, „Mandragore” w plenerach dworku w Koszutach 
podczas średzkich sejmików kultury 2011” 
3.06 - 16.08.2011 
Kwota dotacji: 10 000 zł 
Liczba beneficjentów: ok. 350 osób 
Rezultat: poszerzenie grupy ludzi, którzy poznali kulturę i życie mieszkańców dawnej 
Wielkopolski poprzez obcowanie ze zbiorami i klimatem muzeum oraz uczestniczyli  
w przedstawieniu teatralnym „Mandragora” 

         
3. Towarzystwo Miłośników Łobżenicy 

Wydawnictwo książkowe „Łobżenickie zaułki” i materiały promocyjne 
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18.06 - 26.06.2011 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł 
Rezultat: koncert, wystawa, promocja czasopisma „Łobżenickie Zaułki” 

 
4. Stowarzyszenie Strefa Kultury Ostrów Wielkopolski 

„11. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na 9 Piaskach” 
25.05 - 20.08.2011 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł 
Liczba beneficjentów: Około 1000 osób 
Rezultat: zwiększono ofertę kulturalną dla mieszkańców 

 
5. Stowarzyszenie Strefa Kultury  

„5. Ogólnopolski konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka„ 
25.05 – 20.08.2011 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł 
Liczba beneficjentów: Około 600 osób 
Rezultat: zwiększono ofertę kulturalną dla mieszkańców Ostrowa 

 

 Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom: 
 

1. Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki - Ląd 
„Mocni duchem” 
08.12.2011-31.12.2011 
Liczba beneficjentów: 50 osób 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł 
Rezultat: wzrost świadomości uczestników zadania w zakresie profilaktyki uzależnień 

 

 Departament Gospodarki: 
 

1. Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska – Suchy Las 
Interaktywna Platforma współpracy podmiotów współpracy branży biotechnologicznej  
i Life Sciene 
2.11.2011 - 31.12.2011  
Liczba beneficjentów: Nieokreślone – usługa internetowa 
Kwota dotacji:8 452,00 zł 
- Stworzona została „platforma współpracy” umożliwiająca członkom oraz 
zainteresowanym podmiotom wyszukiwanie partnerów i specjalistów z określonych 
branż 

 
2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy 

– Kalisz 
„Podejście LEAN w podnoszeniu konkurencyjności firm skupionych w Wielkopolskim 
Klastrze Lotniczym” 
14.11 - 31.12.2011 
Liczba beneficjentów: 32 osoby 
Kwota dotacji: 8 900,00 zł 
Rezultat: Wprowadzenie i rozpowszechnienie techniki Lean w kaliskich firmach 
produkcyjnych; uzmysłowienie konieczności zastosowania innowacyjnych technik w 
organizacji biznesu 
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 Departament Sportu i Turystyki: 
 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” w Baranowie 
„Rower zbliża ludzi” 
01.08-30.09.2011 
Liczba beneficjentów: 120 osób 
Kwota dotacji: 6 092,80 zł 
Rezultat: organizacja rajdu rowerowego 

 
2. Stowarzyszenie „Bractwo św. Idziego” w Mikorzynie 

„Na spotkanie z odległym światem, czyli szlakiem Cystersów po Wielkopolsce” 
15.07 - 15.10.2011 
Liczba beneficjentów: 30 osób 
Kwota dotacji: 6 650,00 zł 
Rezultat: zorganizowanie pielgrzymko-wycieczki szlakiem Cysterskim, zwiedzenie 
Poznania opracowanie folderu-przewodnika multimedialnego 

 
3. Fundacja „Mielnica” w Koninie 

„Piłka na plaży” 
10.06 - 04.07.2011 
Liczba beneficjentów: 105 uczestników niepełnosprawnych 
Kwota dotacji: 4 000,00 zł 
Rezultat: promowanie aktywnego spędzania czasu wśród osób niepełnosprawnych, 
wspólna integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy Skulsk, 
promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i umacnianie 
tolerancji, przyjaźni, równouprawnienia 

 
 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 
 

1. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach 
„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 
20.05 - 10.06.2011 
Liczba beneficjentów: ok. 480 osób (i-m) 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł 
Rezultat: odbył się IX Festiwal Piosenki Seniorów, wystąpiło 13 zespołów seniorów 

 
2. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Tratwa” - Chwałkowo 

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia  
i ochrony praw dziecka 
5.09 - 30.11.2011 
Liczba beneficjentów: 115 osób 
Kwota dotacji: 6 900,00 zł 
Rezultat: odbyły się 3 spotkania warsztatowe dla rodziców nt. profilaktyki i zaburzeń 
rozwoju oraz alternatywnych metod wspomagania rozwoju Dziecka zdrowego  
i niepełnosprawnego w warunkach domowych, odbyło się 1 spotkanie warsztatowe 
dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. wczesnego wykrywania zaburzeń integracji 
sensorycznej, przeprowadzenie 30 indywidualnych diagnoz SI i opracowanie zaleceń 
do pracy w domu 
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 
 

1. Polskie Stowarzyszenie WIDOKI w Chodzieży 
„Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej: pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy Lepsze WIDOKI na przyszłość” 
05.09 – 30.11.2011 
Liczba beneficjentów: wsparcie otrzymało 28 osób niepełnosprawnych, które 
przystąpiły do projektu 
Kwota dotacji: 10 000,00 
Rezultat:  

– wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, 
którzy otrzymali informacje dotyczące przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, możliwości prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz podmiotach ekonomii społecznej,  

– wzrost umiejętności interpersonalnych osób niepełnosprawnych objętych 
wsparciem, poprzez udział w grupach wsparcia, indywidualnym spotkaniom  
z pedagogiem, 

– 15 pracodawców zainteresowało się możliwością zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz pogłębiło swoją wiedzę na ten temat, 

– 8 osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w projekcie znalazło 
zatrudnienie w różnych zakładach pracy, możliwe jest także podjęcie 
zatrudnienia przez kolejne osoby z początkiem 2012 roku, 

– zorganizowano specjalistyczne szkolenie.  
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IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu  
i definiowaniu problemów społecznych w województwie wielkopolskim 

 
 Departament Sportu i Turystyki: 
 

Organizacje pozarządowe, na czele z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, wzięły udział  

w pracach Zespołu Programowego do konsultacji i bieżącej kontroli prac nad „Program 

rozwoju zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych turystyki w Wielkopolsce”. W pracach 

Zespołu udział wzięły następujące organizacje pozarządowe:  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, PTTK Oddział w Koninie, Organizacja Turystyczna 

Leszno-Region, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania 

Małej Przedsiębiorczości, Poznańskie Towarzystwo Agroturystyczne. 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w pracach nad Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Weszli w skład: 

 Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrożeniem Wielkopolskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020; do zadań 

Zespołu należało określenie głównych celów Programu, określenie priorytetowych 

kierunków działań, współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji 

zaproszonych do konsultowania Programu, określenie ostatecznego kształtu zadań 

wpisujących się w priorytety Programu, opiniowanie projektu Programu; 

 Międzysektorowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie; Zespół 

wypracował szczegółowe zadania określone do realizacji w Programie.  

 

2) Organizacje pozarządowe - partnerzy ROPS w projekcie WCES uczestniczyli 

w realizowanych na potrzeby projektu 3 badaniach koordynowanych przez ROPS. 

Zaangażowanie obejmowało: konsultację problematyki badania, udział w spotkaniach 

organizowanych w ramach badań (panele eksperckie, spotkania robocze, zogniskowane 

wywiady grupowe), konsultacje wniosków i rekomendacji z badań, oraz weryfikacja 

merytoryczna raportów pobadawczych. Wszyscy Partnerzy zaangażowani byli w tym 

zakresie w realizację badania pn. „Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) 

dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim”. Ponadto Partnerzy działający w obszarze ekonomii społecznej byli 

zaangażowani w opisanym powyżej zakresie w realizację badań dot. założeń ich modeli 

tzn.: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaangażowane było w realizację 

badania pn. „Badanie potrzeb grup docelowych (osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym oraz studenci, absolwenci i doktoranci szkół wyższych) w kontekście 

opracowywania modelu preinkubacji/inkubacji w ramach projektu innowacyjnego 

testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz 

zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, 
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 Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” 

zaangażowane były w realizację badania pn. „Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców 

oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania modeli partnerstw 

prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii 

społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego testującego 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. 

 

Ponadto w spotkaniach organizowanych przez Wykonawców badań (wywiady grupowe, 

panele eksperckie) uczestniczyły również inne organizacje pozarządowe działające w 

obszarze ekonomii społecznej, bądź innych obszarach związanych z tematyką 

realizowanych badań m.in.: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP; Stowarzyszenie „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli”, Spółdzielnia 

Socjalna „Słoneczko”, Spółdzielnia Socjalna „Dąb”, Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy 

Ogród”, Spółdzielnia Socjalna „Tamaryszek”, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Dla 

Ekonomii Społecznej HUMANATIONS. 

 

3) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi realizowała dla ROPS badanie Aktywni 50+, 

diagnozę aktywności i gotowości do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej 

osób po 50 roku  życia z terenu Wielkopolski. 

 

4) W ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kar pomocy i integracji 

spoęcznej w Wielkopolsce” realizowanego przez ROPS przeprowadzone zostało badanie 

Inwentaryzacja przedsiębiorstw społecznych w Wielkopolsce. Ok 117 podmiotów, w tym 

ZAZ, WTZ, Spółdzielnie Socjalnej oraz NGO prowadzące działalność gospodarczą lub 

odpłatną działalność statutową wzięło w nim udział jako respondenci. Efektem badania 

stało się zaproponowanie kilku działań w budowaniu planu na rzecz ES. 

 
 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

 

1) Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu należy techniczna obsługa 

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu, organu opiniodawczo – doradczego 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład 

WRZ, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.), 

wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się 

problematyką rynku pracy, w tym ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Fundacji 

Bieda, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych oraz Stowarzyszenia na 

rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. 

W 2011 roku WRZ w Poznaniu odbyła 3 posiedzenia plenarne, podczas których Rada 

zaopiniowała i przyjęła przygotowane przez WUP w Poznaniu raporty i dokumenty 

analityczno - strategiczne, w tym: 

 sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie  

Wielkopolskim na 2010. 

 raport Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie 

polityki rynku pracy w 2010 roku. 
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 raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 

2009/2010 na rynku pracy. 

 

Przez WRZ opiniowane były również kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na aktywizację bezrobotnych. 

 

2) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez European Network on Regional 

Labour Market Observatories, ogólnoeuropejskiej organizacji non profit przyczyniło się do 

wprowadzanie europejskich standardów do działań podejmowanych przez WORP w 

zakresie badań społecznych i analizy danych. Na spotkaniach zaprezentowane zostały 

sposoby monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, realizowane przez 

przedstawicieli obserwatoriów, a także przedstawiono zbiór wskaźników utworzony na 

bazie informacji uzyskanych z badania przeprowadzonego przy współpracy regionalnych 

obserwatoriów działających na terytorium UE. Ponadto, poruszono problematykę migracji 

zarobkowej na terenie UE. 

 

3) Prowadzono konsultacje społeczne Planów działania dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX na 
rok 2012, które odbyły się 25 lipca 2011 roku. Dodatkowo w dniach od 10 do 24 
października 2011 r. WUP w Poznaniu umieścił przedmiotowe dokumenty na stronie 
internetowej (www.efs.wup.poznan.pl) celem konsultacji społecznych. W ww. 
konsultacjach uczestniczyły organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. 
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2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
 Departament Organizacyjny i Kadr 
 
Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego jako jedyny przedstawiciel Urzędów Marszałkowskich uczestniczył  

w posiedzeniach Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Sejmu RP, której przedmiotem obrad była nowelizacja ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

Ponadto Departament poddał konsultacjom „Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”. Zgodnie z § 6 uchwały 

Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 

pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1167/2011 z 6 października 2011 roku 

rozpoczął konsultacje projektu Programu współpracy (...) na rok 2012, których zakończenie 

wyznaczono na 20 października 2011 r., a z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego zgodnie 30-dniowym terminie na udzielenie opinii określonym  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z organizacjami 

pozarządowymi konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji na 

adres e-mailowy: pozytek@umww.pl, natomiast z WRDPP pisemnie.  

 

Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronach 

internetowych:  

 Samorządu Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl, 

 na portalu „Wielkopolskie Wici”: www.wielkopolskiewici.pl  

 

W konsultacjach wzięło udział 14 organizacji pozarządowych. Każda z nadesłanych 

propozycji, za wyjątkiem tych zgłoszonych przez 3 organizacje, które nie uzupełniły braków 

formalnych w terminie została przekazana do Departamentu właściwego merytorycznie  

do rozpatrzenia zgłoszonej propozycji.  

 

W konsultacjach Programu udział wzięły następujące organizacje: 
1. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, 
2. Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim”, 
3. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko, 
4. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, 
5. Fundacja Rozwoju Talentów, 
6. Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
7. Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, 
8. Klub Przyrodników Koło Poznańskie, 
9. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, 
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Ławica, 
11. Wielkopolska Rada Koordynacyjna. 

 

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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 Departament Programów Obszarów Wiejskich: 
 

W dniach 18 – 19 kwietnia 2011 przeprowadzona została z udziałem wszystkich 

przedstawicieli LGD - debata pod nazwą: „Przyszłość podejścia Leader w Polsce. Czy 

Leader jest skutecznym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanym na 

budowę kapitału społecznego  i aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich?” 

 

Przed debatą do wszystkich LGD została przesłana ankieta obejmująca zagadnienia 

związane z wdrażaniem podejścia Leder w okresie programowania 2007 – 2013. Celem 

ankiety była ocena zasad i procedur wdrażania Osi 4 Leader – PROW 2007 – 2013, a także 

uzyskanie informacji dotyczących propozycji rozwiązań związanych z funkcjonowaniem  

programu Leader w okresie programowania 2014 – 2021.  

 

Z analizy ankiet, a także z przebiegu debaty powstało sprawozdanie, przekazane Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 Departament Sportu i Turystyki: 

 

Organizacje pozarządowe, na czele z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, wzięły udział 

w pracach Zespołu Programowego do konsultacji i bieżącej kontroli prac nad „Program 

rozwoju zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych turystyki w Wielkopolsce” (w bieżącym 

roku program przedstawiony zostanie do akceptacji Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego).  

W pracach Zespołu udział wzięły następujące organizacje pozarządowe: Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna, PTTK Oddział w Koninie, Organizacja Turystyczna Leszno-

Region, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, Poznańskie Towarzystwo Agroturystyczne.  

Konsultacje prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jednego spotkania 

zorganizowanego w Poznaniu. 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w październiku 2011 r. rozpowszechnił 

informację o konsultacjach projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”. Informacja została 

umieszczona na stronie internetowej ROPS oraz przekazana drogą mailową do organizacji 

pozarządowych wpisanych do bazy ngo prowadzonej przez ROPS. W ww. informacji 

wskazano kontakt do Departamentu Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji. 
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

 
 
 Departament Kultury: 

 
Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011: (Uchwała nr 257/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie: powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania 

publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011.) 

 

 Departament Polityki Regionalnej: 

 

Organizacje pozarządowe mają swoich reprezentantów w składzie Komitetu Monitorującego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) powołany na 

mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 819/2007 z dnia 8 listopada 2007 

roku. W skład KM WRPO wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie KM WRPO odbyło się w dniu 14 grudnia 2007 roku. 

Obrady KM WRPO organizowane są minimum raz na pół roku. 

 

Komitet Monitorujący upewnia się co do skuteczności i jakości realizacji WRPO.  

Jego zadania obejmują m.in.: 

a) analizę i zatwierdzenie Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO oraz wszelkich 

ich zmian; 

b) okresowy przegląd postępów realizacji celów WRPO; 

c) analiza wyników wdrażania WRPO; 

d) analiza i zatwierdzenie sprawozdań rocznych oraz sprawozdania końcowego  

z realizacji Programu; 

e) analiza i zatwierdzenie przesunięcia środków w ramach Działań WRPO. 

 

W roku 2011 odbyły się cztery spotkania KM WRPO w terminach: 6 maja, 16 czerwca,  

19 lipca i 4 listopada. Wszystkie spotkania odbyły się w Poznaniu. 

 

Efekty prac KM WRPO w roku 2011: 

a) zmiana Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO w zakresie Działań 1.3, 5.3  

i 6.2; 

b) zatwierdzenie propozycji zmian programu operacyjnego; 

c) realokacje w ramach Priorytetu V WRPO Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 

d) przyjęcie Sprawozdania Rocznego z Wdrażania WRPO za rok 2010; 

e) zmiana regulaminu Km WRPO. 
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 Departament Sportu i Turystyki: 

 

Departament Sportu i Turystyki zorganizował spotkania z organizacjami pozarządowymi  

o charakterze  doradczym i inicjatywnym. W roku 2011 zrealizowano 3 spotkania/cykle 

spotkań: 

1. Cykl spotkań z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym w Poznaniu dotyczących 

sportu młodzieżowego w naszym województwie. 

2. Cykl spotkań ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu 

dotyczący Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W czerwcu 2011 roku odbyła się przy 

współpracy z WOPR Województwa Wielkopolskiego konferencja dotycząca 

ujednolicenia przepisów unijnych w bezpieczeństwie na akwenach województwa 

wielkopolskiego. 

3. Organizacje pozarządowe, na czele z Wielkopolską Organizacją Turystyczną  

w Poznaniu, wzięły udział w pracach Zespołu Programowego do konsultacji i bieżącej 

kontroli prac nad „Program rozwoju zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych 

turystyki w Wielkopolsce” (w bieżącym roku program przedstawiony zostanie  

do akceptacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego). W pracach Zespołu udział 

wzięły następujące organizacje pozarządowe: Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna, PTTK Oddział w Koninie, Organizacja Turystyczna Leszno-Region, Unia 

Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, Poznańskie Towarzystwo Agroturystyczne. 

 

 Departament Środowiska: 

 

Na podstawie art. 95 pkt. 4 art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał 

Uchwałą Nr 1018/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku 

Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W skład Rady 

ZPKWW wchodzi 18 osób, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych:  

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Przedstawiciel Związku 

Międzygminnego "Puszcza Zielonka", Prezes Stowarzyszenia "Walor" oraz członek Komisji 

Ochrony Przyrody Zarządy Głównego PTTK.  

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo- doradczego w zakresie ochrony przyrody przy 

Dyrektorze ZPKWW. Rada ZPKWW obejmuje zasięgiem działania obszar parków 

krajobrazowych województwa wielkopolskiego. 

 

 Gabinet Marszałka: 

 
Gabinet Marszałka zapewnia obsługę techniczną i administracyjną prac Wojewódzkiej Rady 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest organem opiniodawczo-doradczym 

Zarządu Województwa. W 2011 odbyły się cztery spotkania. Do zadań Gabinetu Marszałka 

należy integracja środowisk kombatanckich, koordynacja ich działań, współdziałanie  

z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych. 
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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował 2 spotkania 

(15 marca, 21 września 2011 r.) Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Podczas 

posiedzeń Rada opiniowała projekty uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Samorządowi Województwa.  

 

2) Zespół projektowy WCES (Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności) organizował 

spotkania zespołu ds. utworzenia WCES i promocji przedsiębiorczości. Zadaniem 

zespołu było opracowanie założeń dot. utworzenia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii 

Solidarności jako podmiotu. W skład zespołu wchodzili m.in. przedstawiciele Fundacji 

Pomocy Wzajemnej Barka, Fundacji „Pro Publico Bono”, Związku Miast Polskich oraz 

Związku Powiatów Polskich. Spotkania zespołu odbywały się w czerwcu, lipcu, wrześniu, 

listopadzie 2011 r. Na koniec roku 2011 efektem działań zespołu były wstępne założenia 

dot. obszarów działalności WCES oraz podstaw prawnych jego funkcjonowania.  

 

3) W ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 

w Wielkopolsce” zorganizowane zostało 8 spotkań Akademii Solidarności – zespołu 

roboczego ds. planu działań na rzecz ekonomii społecznej oraz konsultacje założeń 

planu. Zespoły mają charakter otwarty. Prace trwały od czerwca do grudnia 2011 i trwają 

nadal. Wypracowano cel główny, cele operacyjne oraz priorytety planu działań na rzecz 

ES. 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

 

1) Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu – patrz punkt 1 w tym rozdziale. 

2) Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie 

wielkopolskim został powołany przez Pre-komitet Monitorujący Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, na podstawie Uchwały nr 16 z dnia 31 lipca 2007 r. zatwierdzonej uchwałą 

Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 26 października 2007 roku. W skład Podkomitetu 

Monitorującego PO KL z ramienia organizacji pozarządowych wchodzą: 

a) Stowarzyszenie Instytut Zachodni, 

b) Unia Gospodarki Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, 

c) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. 

 

W roku 2011 posiedzenia PKM PO KL odbywały się w następujących terminach: 20 

czerwca 2011 r., 26 października 2011 r. Jednocześnie w posiedzeniu w dniu 26 

października 2011 roku w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele 

Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji 

Aktywności Lokalnej. 

3) Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Wielkopolskiego (RST WW), której 

instytucjonalny skład zatwierdzony został Uchwałą nr 19 Podkomitetu Monitorującego 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia 
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instytucjonalnej listy członków Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa 

Wielkopolskiego.  

W skład Sieci z ramienia organizacji pozarządowych wchodzą: 

a) Stowarzyszenie Instytut Zachodni, 

b) Unia Gospodarki Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, 

c) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, 

d) Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, 

e) Fundacja Niemiecko – Polska „Nadzieja”, 

f) Stowarzyszenie Monar, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT”. 

W roku 2011 posiedzenia RST WW odbywały się w następujących terminach: 21 

stycznia 2011 r., 16 maja 2011 r., 14 lipca 2011 r., 19 września 2011 r., 25 listopada 

2011 r., 21 grudnia 2011 r. 
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3.  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 

 
 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego: 

Posiada bazę danych organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, którym regularnie 

przesyła informacje o możliwości dołączenia do międzynarodowych konsorcjów 

opracowujących i realizujących projekty współfinansowane z programów unijnych. 

Ponadto na prośbę Departamentu Organizacyjnego i Kadr BIWW przesłało w 2011 r.  

do przedstawicielstw regionalnych z całej UE informacje o poszukiwaniu partnerów  

do projektów realizowanych przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS 

oraz Fundację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.  

 

 Departament Sportu i Turystyki: 

 

Departament Sportu i Turystyki pomagał organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu 

kontaktów międzynarodowych.  

W roku 2011 wsparto 4 przedsięwzięcia: 

1. Współpraca z Klubem Sportowym „Posnania” w Poznaniu w zakresie pozyskania 

uczestników organizowanego przez Klub obozu międzynarodowego dla młodzieży  

z Regionów Partnerskich współpracujących z województwem wielkopolskim pn. 

„European Sports TIC-TAC-TOE” w Łężeczkach. W ramach współdziałania 

Departament podjął się rekrutacji uczestników spośród regionów partnerskich 

Wielkopolski: Hesja (Niemcy), Navarra (Hiszpania), Bordolino (Włochy), Les Ulis 

(Francja). 

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Na Tak” w Poznaniu, Stowarzyszeniem Olimpiady 

Specjalne Polska Wielkopolskie-Poznań Oddział Regionalny w Poznaniu, Sportowym 

Stowarzyszeniem Inwalidów „Start” w Poznaniu oraz Szkolnym Związkiem 

Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu w zakresie naboru uczestników do udziału  

w obozach organizowanych przez Regiony Partnerskie Wielkopolski. 

3. Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna w Poznaniu wzięła udział w spotkaniach Partnerstwa Odry w Berlinie  

i Wrocławiu. 

4. 10.03.2011 roku w Berlinie, przy udziale przedstawicieli Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu podpisała 

porozumienie o współpracy ze swoim odpowiednikiem w Brandenburgii - TMB 

Tourismus-Marketing Brandenburg. 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

 

W ramach współpracy z Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucją 

Wspomagającą - WUP w Poznaniu na swojej stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl  

zamieszczał informacje o poszukiwaniu partnerów z Polski przez Beneficjentów 

zagranicznych. 
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 Departament Organizacyjny i Kadr: 
 

Departament Organizacyjny i Kadr przy współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli  oferuje wielkopolskim organizacjom pozarządowym pomoc  

w zakresie pozafinansowych form wsparcia współpracy organizacji pozarządowych  

z obszaru Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi z Unii Europejskiej. Adresatem 

wsparcia są organizacje pozarządowe z główną siedzibą w Województwie Wielkopolskim, 

których statutowe zadania mogą być realizowane bardziej efektywnie dzięki zawarciu 

partnerstwa z inną organizacją pozarządową działającą na terenie Unii Europejskiej.  

Powyższe wsparcie w zwieraniu współpracy dotyczy wszystkich form realizacji zadań przez 

wielkopolskie organizacje pozarządowe. Głównym celem wspierania są organizacje 

pozarządowe nie posiadające doświadczenia w realizacji partnerstw międzynarodowych,  

u których brak doświadczenia stanowi podstawową przeszkodę w realizacji współpracy 

międzynarodowej.  

 

Departament Organizacyjny i Kadr zamieszcza również informacje o poszukiwaniu 

wielkopolskiego partnera do współpracy z organizacją z pozostałych regionów Unii. Niniejszą 

informację można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.wielkopolskiewici.pl.  

Informacja o inicjatywie przekazana jest  w języku angielskim do biur wszystkich regionów 

Unii Europejskiej z prośbą o przesłanie informacji do reprezentowanych przez nie Regionów. 

Informacja zyskała uznanie Gazety Wyborczej jako dobra praktyka współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

W 2011 roku z wsparcia skorzystała Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz 

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. 
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4. Udzielanie porad i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje 
pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego środków finansowych z innych źródeł.  

 

 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego: 

 

posiada bazę danych organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, którym regularnie przesyła 

informacje o możliwości dołączenia do międzynarodowych konsorcjów opracowujących  

i realizujących projekty współfinansowane z programów unijnych. 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Zespół WCES współpracował przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla projektów 

finansowanych z PO KL w  następujących projektach: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu – współpraca przy 

opracowaniu wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Innowacyjny model aktywizacji 

zawodowej uczestników WTZ” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I 

Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku 

pracy. 

 Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi  - współpraca przy opracowaniu wniosku o 

dofinansowanie dla projektu: „Wielkopolski Związek Przedsiębiorców Społecznych”  - 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

Ponadto zespół WCES w porozumieniu z organizacjami działającymi w obszarze ekonomii 

społecznej uczestniczył w konsultacjach stanowiska dot. założeń Planu Działań dla 

Priorytetu VII PO KL na rok 2012, w tym szczególnie kryteriów dla Poddziałania 7.2.2 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

 

Powyższe zadania były realizowane w zakresie działalności informacyjnej Punktu Informacji i 

Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poprzez działalność Regionalnych 

Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce w zakresie możliwości 

aplikowania o środki i realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Projekty realizowane w Partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. 

 
 Gabinet Marszałka: 

 

Gabinet Marszałka współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy organizacji 

obchodów: 

 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z Towarzystwem Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego, Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Chorągwi Wielkopolskiej, 

Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”; 

 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej ze Stowarzyszeniem „Katyń”, Wojewódzką Radą 

Związku Sybiraków Wielkopolska oraz Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”; 

 72. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego ze Światowym Związkiem 

Żołnierzy AK. 

 
 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego: 
 
Zaangażowanie się w organizację pierwszego brukselskiego finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, którego województwo wielkopolskie było partnerem strategicznym  

i głównym współorganizatorem. Z budżetu Biura na ten cel przeznaczono 10 000 zł, taka 

sama suma została przekazana WOŚP przez Gabinet Marszałka UMWW. Poza tym 

Wielkopolska przekazała na licytację epizodyczną rolę w filmie poświęconym Powstaniu 

Wielkopolskiemu, którą wylicytowano na aukcji internetowej WOŚP za  9 600 zł. 

Pracownicy BIWW brali udział w spotkaniach przygotowujących koncert finałowy oraz 

współorganizowali licytacje odbywające się na scenie głównej.  

W rezultacie akcji sztab WOŚP w Brukseli zebrał 45 000 euro. Znaczący udział Wielkopolski 

spotkał się z uznaniem wielu posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli 

innych instytucji unijnych, który uczestniczyli w finale. 

 

 

 Biuro Współpracy Międzynarodowej: 

 

 Na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Filii w Poznaniu, BWM 

dofinansowało zakup biletu lotniczego dla Yaakova Grossa, gościa honorowego  

XV Dni Judaizmu, które odbyły się w dniach 11-18 stycznia 2012 roku.  

Koszt dofinansowania wynosił: 2.578,16 zł brutto. 

 Biuro Współpracy Międzynarodowej zawarło umowę ze Związkiem Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Wielkopolska, z siedzibą w Poznaniu, na zapewnienie uroczystej 

oprawy patriotycznej oraz działania promujące Województwo podczas wyjazdu grupy 

harcerzy, harcerek i kadry 100 Poznańskiej Drużyny im. gen. Stanisława Maczka do 

Holandii na uroczystość otwarcia wystawy „Engima. Odszyfrować Zwycięstwo”,  

w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2011 roku. W ramach tej współpracy Drużyna 

harcerzy im. gen. Stanisława Maczka udzieliła pomocy organizacyjnej oraz wzięła 
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czynny udział w uroczystościach współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Bredzie. Działania te dotyczyły m.in. uczczenia 

pamięci żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej poległych w walkach na terenie 

Holandii, poprzez uporządkowanie grobów żołnierzy oraz złożenie na nich kwiatów, 

rozstawienie chorągiewek biało-czerwonych oraz z herbem Województwa 

Wielkopolskiego oraz zapalenie zniczy. Kwota dofinansowania wyniosła 17.946,00 zł 

brutto.  

 Biuro Współpracy Międzynarodowej zrealizowało 4 lipca 2011 roku projekt „Dzień  

z Prezydencją” w ramach organizowanego corocznie przez Departament Sportu  

i Turystyki obozu dla młodzieży z partnerskich regionów Wielkopolski w Łężeczkach, 

który w ubiegłym roku odbywał się pod hasłem „European Sports TIC-TAC-TOE”. 

Program merytoryczny przygotowany został przez Regionalne Centrum Informacji 

Europejskiej w Poznaniu – Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Celem projektu było 

przekazanie młodzieży w przystępny sposób – w formie gier terenowych oraz 

warsztatów - podstawowych informacji związanych z historią Polski w UE,  

a w szczególności z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Omówiono polskie 

priorytety, program kulturalny polskiej Prezydencji oraz przybliżono miasta, które 

odegrały kluczową rolę podczas spotkań ministerialnych. W rezultacie, uczestnicy 

obozu zdobyli wiedzę na temat Polski, jej kultury, funkcjonowania Unii Europejskiej  

i członkostwa naszego kraju w jej strukturach. Ponadto, młodzi ludzie poznali zasady 

funkcjonowania Przewodnictwa w RUE, nauczyli się łączyć konkretne ministerstwa  

i ministrów z odpowiednimi składami Rady, zapamiętali daty ważne dla polskiej 

Prezydencji. Za wykonane w ramach projektu działania RCIE otrzymało 6.700,00 zł 

brutto z budżetu Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 Urząd Marszałkowski podjął się organizacji konferencji „Polskie doświadczenia 

reformowania samorządu terytorialnego”, która odbyła się w terminie: 17-20 

października 2011 r. Udział w niej wzięło ponad 60 gości z Ukrainy (5 obwodów: 

Charkowski, Doniecki, Kirowohradzki, Tarnopolski i Winnicki). Współorganizatorem 

konferencji był Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr i Studiów Samorządowych. 

Miejsce: Trzebaw (konferencja) oraz Nowy Tomyśl, Tarnowo Podgórne, Kórnik, 

Gniezno (wizyty studyjne). Za wykonane w ramach projektu działania WOKiSS 

otrzymał 62.377,00  zł brutto z budżetu Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW zrealizowało w 2011 r. projekt  

w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti”. 

Partnerem projektu była fundacja „Partnerzy dla Samorządu” (PdS), której trenerzy: 

przeprowadzili szkolenia dla urzędników gruzińskich z zakresu zarządzania projektami 

i umiejętności trenerskich, opracowali materiały szkoleniowe dla uczestników projektu, 

nadzorowali warsztaty prowadzone przez gruzińskich liderów projektu, uczestniczyli  

w spotkaniach projektowych w charakterze ekspertów.Najważniejsze rezultaty projektu 

to 10 wniosków sporządzonych przez uczestników projektu, gotowych do aplikowania 

w konkursach grantowych, oraz utworzenie zespołów projektowych w Administracji 

Gubernatora Regionu Mtskheta-Mtianeti i 4 samorządach gminnych, na czele których 

stanęli uczestnicy naszego projektu. 

Całkowity budżet projektu wyniósł 133.316,93 zł, w tym: dotacja MSZ 109.682,92 zł, 

wkład własny partnerów projektu (finansowy, rzeczowy, osobowy) 23.634,01 zł. 

PdS za wszystkie wykonywane w ramach projektu działania otrzymała łączne 

wynagrodzenie w wysokości 34.000 zł (33.000 zł z dotacji MSZ, 1.000 zł z budżetu 
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UMWW). Ponadto, z dotacji MSZ pokryto również koszty przejazdu, zakwaterowania 

 i wyżywienia w Gruzji trenera PdS na łączną kwotę 6.776,72 zł brutto. 

 

 Departament Sportu i Turystyki: 

  

Departament Sportu i Turystyki realizował projekty w formie partnerstwa z organizacjami 

pozarządowymi. W roku 2011 zrealizowano wspólnie 4 przedsięwzięcia: 

1. Departament Sportu i Turystyki współpracował z Klubem Sportowym „Posnania”  

z Poznania w organizacji obozu międzynarodowego w Łężeczkach dla młodzieży  

z regionów partnerskich współpracujących z województwem wielkopolskim. Zadanie 

organizacji obozu zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie 

powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w roku 2011 (kwota: 50 000,00 zł). Departament Sportu 

i Turystyki współpracował w zakresie rekrutacji uczestników spośród regionów 

partnerskich Wielkopolski. Rezultaty: 

– integracja młodzieży z regionów biorących udział w obozie, 

– poznanie tradycji związanych z aktywnością fizyczną w krajach biorących udział w 

obozie, 

– poszerzenie wiedzy o wpływie Przewodnictwa kraju w Radzie UE jako szansy 

rozwoju i promocji – na przykładzie polskiej prezydencji, 

– poznanie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego i miasta Poznania, 

– rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, solidarności i tolerancji, stosowanie 

zasad „fair play” w sporcie i życiu codziennym, 

– otwarcie młodzieży na wielokulturowość Europy, 

– wpajanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego (sport). 

2. Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane są każdego 

roku przez Departament Sportu i Turystyki i wybraną organizację pozarządową.  

W roku 2011, we współpracy z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 

Sportowe w Poznaniu, Obchody zorganizowano na terenie gminy Kłodawa. Obchody 

były jednodniową imprezą składającą się z dwóch części – oficjalnej  

i krajoznawczej. Zadanie zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na realizację  

w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w roku 2011 – powierzenie na kwotę 

20 000,00 zł. Rezultaty: 

– zapoznanie z wydarzeniami minionego roku w branży turystycznej, 

– zaprezentowanie walorów turystycznych miasta i gminy Kłodawa, 

– stworzenie możliwości integracji środowiska turystycznego i kadr turystycznych. 

3. XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

Departament Sportu i Turystyki od wielu lat wspiera PTTK Oddział Poznański  

w organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. 

Departament współuczestniczy w przeprowadzeniu konkursu i odpowiada  

za przygotowanie pozaregulaminowej nagrody – dyplomu od Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. Zadanie dofinansowano kwotą 2 000,00 zł  

w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w 

roku 2011. Rezultaty: 

– promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych, 
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– wydanie katalogu pokonkursowego. 

4. Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Warcie 

W roku 2011 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą  

w Słupcy zrealizowało II etap turystycznego znakowania szlaku kajakowego rzeki 

Warty. Projekt stanowić ma zwieńczenie budowy sieci stanic kajakowych, 

umożliwiających turyście przepłynięcie rzeką całego regionu z województwa 

łódzkiego do lubuskiego. Oznakowanie jest oparte na, opracowanym w tutejszym 

Departamencie, „Programie rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie”. Inicjatorem 

i koordynatorem przedsięwzięcia jest Departament Sportu i Turystyki. Oznakowanie 

zostało w całości sfinansowane z budżetu województwa wielkopolskiego (kwota 

50 000,00 zł) – zadanie zlecone w Otwartym konkursie ofert na realizację w formie 

powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie rozwoju i poprawy bazy turystycznej w roku 2011. 

Rezultaty: 

– podniesienie atrakcyjności turystycznej Warty i całego szlaku turystycznego, 

– wkład w powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego, 

– wzrost zainteresowania szlakiem Warty oraz Wielką Pętlą Wielkopolski. 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 Projekt CESON (Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych) realizowany 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Fundacją im. Królowej 

Polski św. Jadwigi w Puszczykowie (lider projektu). CESON to dostosowanie 

instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach 

CESON w całej Wielkopolsce powstaje wiele grup inicjatywnych, złożonych przede 

wszystkim z osób niepełnosprawnych mogących i chcących działać w sferze ekonomii 

społecznej. Prowadzone są szkolenia, indywidualne i grupowe, doradztwo, a dla 

powstających i istniejących podmiotów pomoc w prowadzeniu księgowości, wsparcie 

marketingowe, prawne etc.(za tę część odpowiada Fundacja im. Królowej Polski  

św. Jadwigi). W gminach i powiatach Wielkopolski powstanie ok. 30 grup wspierających 

składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych (wspierających osoby 

niepełnosprawne), samorządu oraz przedsiębiorców, którzy w ramach partnerstwa będą 

wspierać lokalne podmioty ekonomii społecznej. 

W ramach projektu powstaną spółdzielnie socjalne oraz trójstronne partnerstwa 

wspierające. 

Budżet projektu: 492 360,00 zł. Czas realizacji: 1.03.2011 r. – 31.03.2013 r. 

  

 Projekt innowacyjny testujący Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności (WCES)  – 

koordynacja na rzecz zachowania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej 

realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie  

z 4 organizacjami pozarządowymi. Partnerzy zostali wybrani w ramach procedury 

otwartego naboru partnerów zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Partnerstwo ma charakter finansowo-merytoryczny i ma na celu wspólną realizację 
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projektu. Partnerami ROPS zostały cztery organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Fundacja Forum 

Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

Partnerzy w ramach pierwszego etapu projektu wypracowali założenia czterech modeli 

koordynacji działań w obszarze Ekonomii Społecznej.  

W drugim etapie projektu, który trwać będzie od marca do września 2012 r.  organizacje 

partnerskie będą testować wypracowane przez siebie modele. Stowarzyszenie na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych wypracowało model inkubatora przedsiębiorczości społecznej, w 

ramach którego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz absolwenci szkół 

wyższych testować będą możliwość wspólnego działania w ramach przedsiębiorstwa 

społecznego. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi wypracowała model partnerstwa 

prywatno-społecznego, w ramach którego możliwe będzie budowanie trwałej współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi oraz komercyjnymi. Fundacja Forum Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii jest odpowiedzialna za stworzenie systemu informatycznego, 

który z jednej strony będzie umożliwiał pozostałym Partnerom sprawną realizację zadań 

(e-learning, komunikacja audiowizualna itd.), a z drugiej poprzez rozbudowane 

funkcjonalności analityczne pozwoli na sprawną realizację monitoringu sektora ES  

w Regionie.  Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” stworzyła model edukacyjny dla 

animatorów/tutorów ekonomii społecznej, którzy będą pracować lokalnie na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. 

Rezultatem projektu będzie wypracowany wspólnie i przetestowany model koordynacji 

działań w obszarze ekonomii społecznej. 

Budżet projektu 3 456 400,00 zł. Czas realizacji: 05.2011 r. – 04.2013 r. 

 Projekt Mam dziecko pracuję realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją Aktywności Lokalnej (lider partnerstwa), 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Prelite Sp. z o.o., Centrum Work-Life Balance 

(Kokkedal, Dania). 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie 

adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia 

w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia 

zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity. 

Działania podjęte w projekcie przez ROPS w 2011 roku: 

o wyznaczenie specjalisty/ki ds. współpracy międzysektorowej, której/go 

zadaniem będzie identyfikacja oraz utrzymywanie kontaktów  

z interesariuszami zajmujących się tematyką flexicurity związaną z godzeniem 

życia zawodowego i prywatnego, w szczególności rodziców (matek i ojców) 

dzieci do lat 3 

o wyznaczenie specjalisty/ki ds. punktów opieki nad dzieckiem w regionie, 

w szczególności do lat 3, której/go zadaniem będzie identyfikacja punktów 

w Wielkopolsce, utrzymywanie kontaktów, analiza warunków i standardów 

opieki nad dziećmi w regionie 

o udział w spotkaniach projektowych w ramach Grupy zarządzającej projektem 

o udział w spotkaniu dotyczącym zasad finansowania projektu 

Czas realizacji: 1.11. 2011 r. - 31.10.2014 r.  
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Ponadto ROPS współpracował w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji 

następujących przedsięwzięć: 

 

 Obchodów Narodowego Dnia Życia. ROPS zawarł porozumienie partnerskie 

z Fundacją Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia w Warszawie dotyczące 

włączenia się ROPS-u w obchody. Wśród działań promujących Narodowy Dzień 

Życia znalazła się I Edycja Konkursu fotograficznego pod hasłem „Pamiętaj, dajesz 

przykład” (uchwała Zarządu WW Nr 409/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie 

ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Rodzina w Obiektywie”). 

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wernisażem zdjęć oraz wręczeniem 

nagród i wyróżnień odbyło się w trakcie Dni Kultury Solidarności 16 listopada 2011 r. 

Koszty konkursu fotograficznego: 8 066,50 zł. 

 Spotkania nt. podstaw skojarzonego medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego i społecznego wspomagania chorych z zespołem Turnera. ROPS 

zawarł w tym celu porozumienie partnerskie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem 

Wsparcia w Zespole Turnera. Spotkanie odbyło się 12 października 2011 r. w 

siedzibie ROPS. Koszt spotkania: 100 zł.  

 Warsztatów animatorskich dla dzieci, które odbyły 16 listopada 2011 r. się w ramach 

Dni Kultury Solidarności. W celu realizacji warsztatów ROPS współpracował 

merytorycznie z Fundacją „Dr Clown”. Koszt warsztatów: 3 391,00 zł.  

 Warsztatów edukacyjnych dla dzieci „Tacy sami. Warsztat integracyjny z Markiem” 

przeprowadzonych 19 listopada 2011 r.  w ramach Dni Kultury Solidarności. W celu 

realizacji warsztatów ROPS współpracował merytorycznie z Wielkopolskim Forum 

Organizacji Osób Niepełnosprawnych Koszt warsztatów: 1 714,73 zł. 

 Otwartych pokazów filmów z audiodeskrypcją „Horton słyszy Ktosia” i „Wino 

truskawkowe”. ROPS zawarł porozumienie partnerskie ze Stowarzyszeniem 

Edukacyjnym MCA  o współdziałaniu w zakresie organizacji 2 pokazów filmów z 

audiodeskrypcją. Pokazy odbyły się 20 listopada 2011 r. w Kinie Muza w ramach  Dni 

Kultury Solidarności. Koszt pokazów: 1 230,00 zł.  

 Targów Przedsiębiorczości Społecznej. ROPS w ramach projektu systemowego 

„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” 

współpracował przy przygotowaniu Targów z  5 organizacjami pozarządowymi: 

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja im. Królowej Polski św. 

Jadwigi, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Fundacja Instytut Obywatelski Pro 

Publico Bono, Stowarzyszenie PISOP w ramach umów zlecenia. Targi odbyły się  

w dniach 22-25.11.2011 r. na terenie MTP; w ramach targów zostały przygotowane 

stoiska promujące ekonomię społeczną, warsztaty, prezentacje i panele dyskusyjne 

oraz konferencje.  

Zaangażowane środki na organizację stoisk: ok. 65 000 zł. 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

Od czerwca 2011 r. Wydział WORP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jest 

członkiem European Network on Regional Labour Market Observatories, będącej 

ogólnoeuropejską organizacją non-profit. Podstawowym założeniem ww. organizacji jest 

upowszechnienie wspólnej metodologii w zakresie monitorowania regionalnych rynków pracy. 
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Wobec tego, Wydział WORP nawiązał partnerstwo branżowe z European Network on 

Regional Labour Market Observatories.  

 

W ramach tej współpracy pracownicy Wydziału WORP w dniach 6-7 października 2011 r. 

wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych przez European Network on Regional Labour 

Market Observatories: EUROPEAN DAY 2011 Practical Approaches of Youth Monitors in 

Regional Labour Market Observatories (06.10.) oraz ANNUAL MEETING Measuring 

Geographical Mobility in Regional Labour Market Monitoring Approaches (07.10.). Spotkania 

miały miejsce w Luksemburgu. Udział w konferencjach był bezpłatny. Konieczne natomiast 

było pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników Wydziału 

WORP uczestniczących w spotkaniu. Wszystkie koszty zostały pokryte z budżetu projektu 

systemowego w ramach Poddziałania 6. 1. 2 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Na 

spotkaniach w dniach 6-7 października podjęte zostały takie tematy jak: ocena mobilności 

geograficznej na rynku pracy oraz wskaźniki bezrobocia młodych ludzi i ich sytuacji na rynku 

pracy. Problematyka ta jest wyjątkowo znacząca z punktu widzenia badań i analiz 

prowadzonych i planowanych przez WORP.  

 

 Departament Organizacyjny i Kadr: 

 

Departament Organizacyjny i Kadr podjął współpracę z Wielkopolską Radą Koordynacyjną 

Związek Organizacji Pozarządowych w projekcie pn. „Wielkopolskie Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich”, o dofinansowanie którego starano się w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego 

sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, wdrażanego przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej.   

 

Celem głównym projektu miało być wzmocnienie potencjału Wielkopolskich NGO poprzez 

stworzenie regionalnego mobilnego centrum informacji i wspomagania organizacji 

pozarządowych obejmującego m.in. 6 powiatów oraz wsparcie istniejącego ośrodka 

działającego na rzecz NGO w Poznaniu do końca 2012 roku. 

Zgodnie z rekomendacjami zaplanowanie działania prowadzone miały być poza dużymi 

aglomeracjami. 

 

Cele szczegółowe (odnoszą się do beneficjentów ostatecznych z Wielkopolski): 

 Niwelowanie barier w rozwoju pomiędzy NGO z dużych i małych ośrodków; 

 Zwiększenie wiedzy pracowników/czek, działaczy/czek NGO w zakresach kluczowych 

dla rozwoju sektora; 

 Tworzenie i wspierania sieci i porozumień NGO; 

 Tworzenie i wspierania partnerstw międzysektorowych; 

 Podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnych na temat NGO; 

 Wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, 

zapewniających wysoką jakość realizacji zadań; 

 Ułatwianie NGO dostępu do środków finansowych; 

 Animowanie powstawania nowych NGO i inicjatyw obywatelskich. 

 

 

 



36 

 

 Departament Infrastruktury (jednostki podległe): 
 
o Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP): 
 

Współpraca WBPP ze Stowarzyszeniem My - Poznaniacy (Stowarzyszenie działa na 

podstawie  statutu, przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. z 1989 roku, Nr 

20, póz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, póz. 873 ze zm.) oraz posiada 

osobowość prawną. 

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zorganizowało w roku 

2011 na wniosek Stowarzyszenia My - Poznaniacy, z inicjatywy Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, spotkanie w sprawie wpływu lotnisk: cywilnego Poznań – Ławica oraz 

wojskowego Poznań - Krzesiny na miasto Poznań, aglomerację poznańską i Poznański 

Obszar Metropolitalny. Spotkanie to odbyło się w dniu 14 listopada 2011 r. Biuro poza 

aktywnym uczestnictwem Dyrekcji i dwóch projektantów (o dobrej znajomości 

przedmiotowej problematyki) oraz udostępnieniem własnej sali, nie zaangażowało do tego 

projektu środków finansowych czy rzeczowych.  

Celem spotkania był wniosek ze strony Stowarzyszenia My Poznaniacy  

o poparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dyskusji i działaniach na temat 

niekorzystnego wpływu obu lotnisk, wynikającego z ich położenia w granicach 

administracyjnych Poznania i w granicach aglomeracji poznańskiej. 

Rezultaty podjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego były 

następujące: 

 Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

(w spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Departamentu) podjął się wyjaśnienia definicji 

„przelotów”,  

w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, w celu doprecyzowania liczby 

przeprowadzonych operacji lotniczych. 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zobowiązał Dyrekcję Departamentu 

Środowiska (uczestniczącą w spotkaniu) do ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem w 

trakcie procedury uchwalania obszarów ograniczonego użytkowania. Podobne ustalenia 

przyjął Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 

(uczestniczący w spotkaniu), który zobowiązał się do informowania na bieżąco 

Stowarzyszenia o postępach prac w przedmiocie dyskusji. 

 

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:  

 

realizował następujące projekty w formie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi lub 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: 

 

1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin: 

 Przekazano w formie darowizny 10 rowerów wraz z kaskami celem 

realizacji przez ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin przedsięwzięć  z 

zakresu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość 

zakupionego sprzętu to: 3.320,00 zł. 
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 Dnia 21 maja 2011 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koninie zostały przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia 

"GRA MIEJSKA" dla uczestników Jubileuszowego Zlotu ZHP Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec Konin zorganizowanego z okazji 100-lecia Harcerstwa 

Polskiego dwie konkurencje tematycznie związane z promowaniem zasad 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym (testy oraz jazda 

sprawnościowa na miasteczku ruchu drogowego). 

Dnia 16 maja 2011 roku WORD Konin podpisał porozumienia ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin dotyczące ścisłej 

współpracy w zakresie: 

1. Inicjowania i organizowania działań kształtujących wśród dzieci, młodzieży   

i osób dorosłych wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego. 

2. Popularyzacji przepisów ruchu drogowego w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, środowiskach 

miejskich i wiejskich, zakładach pracy. 

3. Upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu brd. 

4. Organizowania zajęć, konkursów i ćwiczeń z zakresu brd, w tym turniejów. 

5. Współorganizowania obozów szkoleniowych z zakresu brd.  

 

2) Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" 

 

I. Współorganizowano festyny o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa na 

drogach: 

 Festyn „Integracyjny na Osiedlu Chorzeń  (Konin) – Bezpieczne wakacje 2011” 

(29.05.2011r.);  

 „Bezpieczne wakacje” – Centrum Handlowe „Ferio” Stare Miasto (04.06.2011r.);  

 Udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2011 

(06.06.2011r);  

 Festyn „Bezpieczny Powrót do Szkoły” – Konin (27.08.2011r.). 

 

Głównym celem organizowanych festynów było:  

 propagowanie bezpieczeństwa na drodze oraz idei bezpiecznego poruszania się po 

drogach i przestrzegania przepisów ruchu drogowego wśród kierowców (jazda 

pojazdem z zamontowanymi trolejami symulującymi jazdę pojazdem w ekstremalnych 

warunkach atmosferycznych, jazda sprawnościowa pojazdem - Test Stewarda - 

zamontowany na przedniej masce „talerz” z piłeczką oraz symulator zderzeń), 

 popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród 

dzieci i młodzieży (podnoszenie umiejętności jazdy na rowerze podczas pokonywania 

„PRZENOŚNEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO”); 

Zwycięzcy rozgrywanych konkursów otrzymywali nagrody. Ponadto osoby jeżdżące 

rowerami na „PRZENOŚNYM MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO” otrzymywały 

elementy odblaskowe. 

 

Wydatki poniesione przez WORD Konin: 736,22 zł. 

 

II. Współorganizowano rajd rowerowy pod nazwą – Rajd Rowerowy "Masa Krytyczna” 

2011, czyli  Konin bez samochodu. 
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie już po raz czwarty wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Młodzi Aktywni, Szkołą Podstawową nr 9 oraz Komendą Miejską 

Policji w Koninie zorganizował dnia 24 września 2011 roku z okazji obchodów  

"Europejskiego Dnia bez Samochodu" - Rajd Rowerowy "Masa Krytyczna" 2011, czyli 

Konin bez samochodu.  

 

Wydatki poniesione przez WORD Konin: 5.795,13 zł. 

 

3) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich: 

 

Współorganizacja festynu rodzinnego o tematyce związanej z podnoszeniem 

bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Brzeźno (powiat koniński).  

 

Zwycięzcy rozgrywanych konkursów otrzymywali nagrody. Ponadto osoby jeżdżące  

rowerami otrzymywały elementy odblaskowe. 

 

Wydatki poniesione przez WORD Konin: 260,00 zł. 

 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie: 

 

Zakupiono i przekazano sprzęt ratownictwa drogowego do działań ratowniczych przy 

wypadkach drogowych. W skład zestawu typu WEBER wchodzi: Agregat hydrauliczny 

V 50; Nożyco-rozpieracz SPS 400; Węże zasilające. 

 

Wydatki poniesione przez WORD Konin: 31.266,60 zł. 

 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Sompolnie: 

 

Zakupiono i przekazano latarki ostrzegawcze, które przyczynią się do zwiększenia 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz strażaków kierujących ruchem 

drogowym podczas zdarzeń drogowych. 

 

Wydatki poniesione przez WORD Konin: 1.918,80 zł. 

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu: 

 

Szkolenie członków OSP z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych  

z kierowaniem ruchem drogowym. W ciągu 2011 r. w 6 szkoleniach wzięło udział 137 

strażaków z byłego województwa kaliskiego. Regularna cena 150zł/os. została 

obniżona do 40 zł/os.  
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2. Zbiórki publiczne organizowane przez organizacje pozarządowe. 

 

Tak jak w latach ubiegłych jedną z form współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku było wydawanie zezwoleń na 

przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego województwa lub jego części 

obejmującej więcej niż jeden powiat oraz analizowanie informacji dotyczących wyników 

przeprowadzonych zbiórek. 

W 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 

23 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy. 

Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie i wydano zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki 

publicznej. Spośród tych organizacji 11 posiada status organizacji pożytku publicznego.  

 Powyższe zezwolenie uzyskały następujące podmioty: 

 Fundacja „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Poznaniu; 

 Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „ARS” z siedzibą w Poznaniu 

(status opp - 2 decyzje);  

 Fundacja „BAHTAŁE ROMA” z siedzibą w Poznaniu (status opp); 

 Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK z siedzibą w 

Gnieźnie (status opp); 

 Stowarzyszenie Wiara Lecha z siedzibą w Poznaniu; 

 Stowarzyszenie „Na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Pałacu Wąsowo” z siedzibą  

w Wąsowie; 

 Fundacja „Zwierzęta i My” z siedzibą w Poznaniu (status opp); 

 Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z 

siedzibą  

w Poznaniu; 

 Fundacja „Serce dla Poznania” z siedzibą w Poznaniu; 

 Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka z siedzibą w  Kamińsku /gmina 

Murowana Goślina (status opp); 

 Fundacja VOX –ARTIS Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej z siedzibą w 

Poznaniu (status opp); 

 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Wolsztynie; 

 BONA FIDE. Stowarzyszenie Wielkopolan z siedzibą w Miękowie; 

 Organizacja do spraw ochrony zwierząt S.O.S. z siedzibą w Zielonejgórze; 

 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie (status opp); 

 Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego z siedzibą w Gnieźnie; 

 Kaliska Okręgowej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Kaliszu; 

 Wielkopolska Izba Rolnicza z siedzibą w Poznaniu; 

 Fundacja Światło Oddział w Poznaniu  (status opp); 

 Fundacja Agapeanimali z siedzibą w Poznaniu (status opp); 

 Fundacja Niesiemy Nadzieję (status opp);  

 Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu 

(status opp); 
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3. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym  Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

 
Gabinet Marszałka udzielił w 2011 roku 111 pozytywnych odpowiedzi dot. patronatu lub też 

udziału Marszałka Województwa wielkopolskiego w komitetach honorowych przedsięwzięć, 

których organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w sferze pożytku 

publicznego. 

LP. Organizator Nazwa wydarzenia 

1.  Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie 
uroczystości Jubileuszu 100-lecia działalności 

Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w 
Śremie 

2.  Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Kaziuk 2011 

3.  Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” Pyrkon 2011, Poznański Festiwal Fantastyki 

4.  Fundacja „Gębiczyn” 
projekt pn. Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej „Gębiczyńskie Gniazdo” 

5.  Mosińskie Towarzystwo Gitarowe V Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą 

6.  
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich 
XIV Dni Lwowa 

7.  Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia Narodowy Dzień Życia w 2011 roku 

8.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Poznaniu 
30. rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego. 

9.  
Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 
V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

10.  
Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina 

Noteci” 
wydarzenie kulturalno-historyczne, upamiętniające 

zwycięstwo pod Dąbkami w 1431 roku 

11.  
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Wydawców 

Książek 
X Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i 

Młodzieży. 

12.  
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Osób 
Niepełnosprawnych „Papież Jan Paweł II - Miłością 

Ludzi Całego Świata” 

13.  Studenckie Towarzystwo Naukowe 
„11th International Congress of Young Medical 

Scientists” 

14.  Fundacja Made in Art Konferencje na temat rynku sztuki 

15.  Poznański Klubu Motorowy PTTK „Przemysław” 
50.lecie powstania Poznańskiego Klubu Motorowego 

PTTK „Przemysław” 

16.  
Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja „Sprzątanie Świata - 

Polska” 
Kampania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

2011/2012 

17.  Fundacja Odyssey of The Mind Polska Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu w Poznaniu 

18.  Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Flis Notecki 2011 

19.  Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski 
Jubileusz 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych 

Okręg Wielkopolski 

20.  
Polska Organizacja Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych 
VI Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych 

Społecznie - Lodołamacze 2011 

21.  Stowarzyszenie Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa – Rawicz 

22.  Fundacja Nuova festiwal Wiosny 

23.  Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska II Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 

24.  Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju Szkoła Zielonych Liderów 

25.  AEGEE-EUROPE Europejskie Stowarzyszenie Studentów projekt Summer University „Green Extreme” 

26.  Fundacja Ubi societas, ibi ius 
Ogólnopolski konkurs dla studentów „Fałszerstwom 

stop” oraz konkurs dla pracowników naukowych „Nauka 
przeciw fałszerstwom” 

27.  Stowarzyszenie Aktywności i Rozwoju TON KULTURY Mobilne Centrum Aktywności i Rozwoju w Pile 

28.  Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych 600 mm 

29.  Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu 
II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina 

Czerny-Stefańska in Memoriam. 

30.  
ARS – Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki 

 
ARSJADA – Pobiedziska 2011 

31.  Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie 
XII Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich – 

Grzybowo 2011 

32.  Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej 
Festiwal Muzyki i Sztuki „III Spotkania Integracyjne 

Wielkopolska-Dolna Saksonia” – Piła 2011 
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33.  Stowarzyszenie „Wodociągi Wielkopolskie” 
Konferencja pod tytułem „Przyszłość usług 

zaopatrzenia w wodę jako zadania własnego gminy” 

34.  Towarzystwo Muzycznego im. Karola Kurpińskiego 
44. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola 

Kurpińskiego –  
V Konkurs Pieśni i Arii 

35.  
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” 

XII Ogólnopolska Impreza Sportowo – Integracyjna 
Osób Niepełnosprawnych „Sport drzemie w każdym z 

nas” 

36.  Fundacja Patria Koncert charytatywny „Wielkopolska Wrażliwa” 

37.  
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski 

„Macierz” w Poznaniu 
koncert „Nie lękajcie się” 

38.  Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza XXIII Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży 

39.  Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni pociąg specjalny „Flota Wielkopolski” 

40.  
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej 
XV Lednicka Wiosna Poetycka 

41.  Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej XVII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 

42.  Towarzystwo Żużlowe Start Gniezno 
Indywidualny Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego – I 

Króla Polski 

43.  Stowarzyszenie Kulturalne Trzeciego Wieku 
II Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS 

FUN FOLK 2011 

44.  Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 
projekt  „Centrum Ekonomii Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych” 

45.  Fundacja Dwór w Podstolicach spektakl „Mandragora” 

46.  Wielkopolski Związek Szachowy Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach 2011 

47.  Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego 
IV Otwarte Mistrzostwa Europy w Łucznictwie Konnym 

EOCHA 2011 

48.  Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” 
26. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki 

Polcon 2011 

49.  
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

Województwa Wielkopolskiego 
Sympozjum Wyceny Nieruchomości Dla Samorządów 

50.  
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” 
15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Doruchowie 

51.  Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych 
cykl spotkań Move Up – Jak rozwijają się najlepsi w 

Wielkopolsce 

52.  Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii 
Konferencja pt. „Kontrowersje wokół jakości 

laboratorium molekularno – genetycznym – Forum 
dyskusyjne” 

53.  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
XI edycja konkursu regionalnego „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo – Smaki Regionów” 

54.  Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny obchody 750-lecia Kamionny 

55.  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP Święto mięs Polski 

56.  
Stowarzyszenie Europejskiego Centrum Spotkań Między 

Wschodem a Zachodem 
III Europejskiego Spotkania Młodzieży 

57.  
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 
projekt pn. „As biznesu – promowanie społecznej 

odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce” 

58.  
Fundacja Ewy Johansen Talent Hip Hop International 

Polska 
udział reprezentantów Polski w finałach Hip Hop 

International w Las Vegas 

59.  Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni” Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni 

60.  Fundacja Orła Białego 
Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody 

Juniorów, Młodych Jeźdźców i Seniorów 

61.  Stowarzyszenie Rewitalizacji Wsi Linie „Cztery Jeziora” Dni Korbola 

62.  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału 

Powiatowego w Koninie 
VII Wielkopolski Turniej Rodzinny TPD „Rodzinne pasje 

i talenty” 

63.  Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Uczymy się razem żyć – Dzieciaki z Podwórka 

64.  Towarzystwo Folklorystyczne „Poligrodzienie” Europejski Festiwal Sztuki Ludowej 

65.  Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko Festiwal Jeździecki Batorówko 2011 

66.  Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 
Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu 

Długodystansowym 2011 

67.  
Motocyklowe Stowarzyszenie pomocy Polakom za Granicą 

WSCHÓD – ZACHÓD 
Rajd Wschodni „Śladami Polaków w Rumunii” 

68.  Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
Wielkie Odkrywanie Wielkopolski – Perły w koronie 

2011 

69.  Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 
szkolenie Finansowanie Efektywności Energetycznej w 

gminie w oparciu o mechanizmy PPP, TPF, ESCO 
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70.  Polski Związek Hokeja na Trawie Mistrzostwa Europy grupy Kobiet w hokeju na trawie 

71.  Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Maltański Koncert Charytatywny 

72.  
Odział Poznański Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
VII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 

73.  Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note III Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych 

74.  Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA – Letnie Seminarium Akademii Solidarności 

75.  Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L 
projekt pn: Promocja zdrowia psychicznego wśród 

Wielkopolan 

76.  Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza spotkanie kooperacyjne „Eco - Match 2011” 

77.  
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Krotoszynie 
projekt „Senior z inicjatywą 2011” 

78.  Fundacja Mielica 
XV Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób 

Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszaka – 
ABILIMPIADA Konin 2011 

79.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej 
Jubileusz 35-lecia działalności Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Chodzieskiej 

80.  Polskie Towarzystwo Zootechniczne w Poznaniu VIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne 

81.  
Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Wrota 

Wielkopolski” 
III Festiwal Produktu Lokalnego 

82.  Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” Wielkopolska „Święto Aktywności Wiejskiej - Ruminki 2011” 

83.  Fundacja Mam Marzenie Trzeci Ogólnopolski Dzień Marzeń 

84.  Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego XL edycja Konkursu Krasomówczego 

85.  Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja 
debata zdrowotna na temat profilaktyki nowotworu 

prostaty 

86.  Fundacja Mam Marzenie Wielka Gala Charytatywna 

87.  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy Dni Karpia w Dolinie Baryczy 2011 

88.  Fundacja Innowacji i Rozwoju IV edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 

89.  Polski Klub Ekologiczny, Koło w Gnieźnie 
Europejki Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień 

bez Samochodu 

90.  ARS – Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki Senioralne Warsztaty Internetowe 

91.  Fundacja Polski Klub Infrastruktury Sportowej Wielka Księga Sportowej Polski 

92.  Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu X festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu sezon 2011/2012 

93.  Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu Najlepiej zagospodarowana przestrzeń w Wielkopolsce 

94.  Stowarzyszenie Wiosna Szlachetna Paczka 

95.  Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne Muzyczne Cztery Pory Roku w Lubiniu 

96.  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski IX Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych 

97.  Centrum Inicjatyw Senioralnych Aktywni 50+ 

98.  Towarzystwo Miłośników Kultur Rodzimych V edycja Dni Kultury Chrześcijańskiej 

99.  Polski Związek Unihokeja Euro Floorball Cup 2011 

100.  
Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom 

Niepełnosprawnym” 
X Międzynarodowa Paraolimpiada w Pływaniu 

101.  Lokalna Organizacja Turystyczna Marina 
III Konkurs Fotograficzny „Subregion  koniński w 

barwach jesienno-zimowych” 

102.  
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Żychlinie k. 

Konina 
VIII Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie 

Interpretacje Młodych” Konin - Żychlin 2011 

103.  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza Przyjazny pracodawca 

104.  AEGEE-EUROPE Europejskie Stowarzyszenie Studentów Przyjaciel Aktywnego Wolontariusza 

105.  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski XVI edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

106.  Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu Moja Wielkopolska 

107.  
Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga 

Philippa Telemanna 
IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga 

Philippa Telemanna 

108.  Fundacja Gospodarcza EURO-PARTNER w Warszawie 
Plebiscyt Euro-Gmina, Euro-Powiat województwa 

wielkopolskiego 

109.  PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
61. Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy PTTK Antonin 

2012 

110.  Fundacja Sendzimira 
Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju – 

zintegrowane systemy zarządzania 

111.  Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Dni Wielkopolski 

112.  
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 

16. edycja wręczenia Nagród Honorowych 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

„Dobosz Powstania Wielkopolskiego” 

113.  Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności Świąteczna Zbiórka Żywności 
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114.  
Katolickie Stowarzyszeni4 Edukacji Kulturalnej Dzieci i 

Młodzieży „Schola Cantorum” 
XXXIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej 

„Schola Cantorum” Kalisz 2012 

115.  Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” 
XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

„Bałtyk – Karkonosze Tour” 

 
 

4. Konferencje, seminaria i sympozja,  w których udział brali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

 

Lp. Temat konferencji Termin Miejsce 
Organizator/ 

Współorganizator 

1.  
Study – Tour –prezentującego dorobek 

LGD zlokalizowanych na konińskim 
odcinku Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

01.03.2011 Ślesin 

LGD Dwa Mosty/ Sekretariat 
Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (nadzór 
Departament Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

2.  

„Otwarty konkurs ofert na realizację w 
formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny pomocy społecznej w 2011 r.” 

21.03.2011 Poznań 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

3.  Światowe Dni Innowacji 23-28.05.2011 Poznań Departament Gospodarki 

4.  Konferencja „Wiejska Polska” 28- 29.05. 2011 Licheń 

Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów/  Sekretariat 

Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (nadzór 

Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

5.  

Konferencja dotycząca warunków 
bezpieczeństwa  

na akwenach wodnych województwa 
wielkopolskiego 

14.06.2011 Poznań 
WOPR Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu/ 
Departament Sportu i Turystyki 

6.  
Partnerstwa na rzecz ekonomii 

społecznej osób niepełnosprawnych w 
ramach konferencji Otwarty Świat 

21.06.2011 Krotoszyn 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej / Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  
w Krotoszynie  

7.  

Omówienie wyników badania 
przeprowadzonego przez WORP pn. 

„Zagraniczna i krajowa migracja 
zarobkowa 

03.08.2011 
Green Hotel 
Komorniki 

Wielkopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy - Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu 

8.  

Omówienie wyników badania 
przeprowadzonego przez WORP pn. 

„Potrzeby informacyjne pracodawców oraz 
instytucji województwa wielkopolskiego” 

25.08.2011 
Green Hotel 
Komorniki 

Wielkopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy - Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu 

9.  
Forum Wikliny   podczas II Światowego 

Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. 
28.08.2011 Nowy Tomyśl 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Wikliniarzy i Plecionkarzy/ 

Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (nadzór Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) 

10.  
Seminarium: „Rozwój turystyki kajakowej  

w Wielkopolsce 
26-28.08.2011 Przeborowo 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe  

w Poznaniu/ 
Departament Sportu i Turystyki  

11.  „Senior bezpieczny na drodze” 20.09.2011 WORD Piła 
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Pile 

12.  
Konferencja „Bezpieczne kąpieliska 

Wielkopolski” 
26.10.2011 Poznań 

WOPR Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu/ 

Departament Sportu i Turystyki  

13.  
Konferencja: „Szanse  

i możliwości rozwoju produktu 
turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski” 

04.11.2011 Konin 
PTTK Oddział w Koninie/ 

Departament Sportu i Turystyki  

14.  „Rola Sieci Regionalnych                             07 – 09.11.2011 Złotniki Sekretariat Regionalny 
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w Federacji Sieci Krajowej i Budowanie 
Marki Regionów” – Seminarium 

Lubańskie Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (nadzór Departament 

Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich)/ 

Wielkopolska i Dolnośląska 
Siecią LGD oraz KSOW woj. 

Dolnośląskiego 

15.  „Wielkopolska otwarta na Seniorów” 15.11.2011 Poznań 
Organizator Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej 

16.  
„Społeczeństwo - Rodzinie, Rodzina - 

Społeczeństwu” 
16.11.2011 Poznań 

Wydział Teologiczny UAM/ 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

17.  
„Zarządzanie zmianą w polityce 

społecznej: obserwacje i innowacja” 
17.11.2011  Poznań 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

18.  Boat Show Forum Poznań 18.11.2011 Poznań 
Interservis i Międzynarodowe 

Targi Poznańskie/ 
Departament Sportu i Turystyki  

19.  
Konferencja  "Z funduszem sołeckim ku 

odnowie wsi" 
23.11.2011 

Poznań 
 

Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów/ Sekretariat 

Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (nadzór 

Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

20.  
Konferencja  - „Wsparcie nawiązywania 

współpracy pomiędzy LGD – współpraca,                                 
a nie konkurencja” 

29-30.11.2011 Rokosowo 

Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (nadzór Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) 

21.  

„Możliwości wykorzystania architektury 
regionalnej 

we współczesnym budownictwie”. 
Ogólnopolska Konferencja 

02.12.2011 Pyzdry 

Towarzystwo Kulturalne „Echo 
Pyzdr”/ Sekretariat Regionalny 

Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (nadzór Departament 

Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) 

22.  
Rola samorządu województwa  

w kształtowaniu ładu przestrzennego  
i koordynacji działań planistycznych 

5.12.2011 

Sala Sesyjna 
Wielkopolskieg

o Urzędu 
Wojewódzkiego  

w Poznaniu 

Departament Infrastruktury/ 
Wielkopolskie Biuro 

Planowania Przestrzennego  

23.  

Omówienie wyników badania 
przeprowadzonego przez WORP pn. 

„Teraźniejszość i przyszłość budownictwa 
w województwie wielkopolskim” 

06.12.2011 
Green Hotel 
Komorniki 

Wielkopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy - Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu 

24.  
Markowy produkt turystyczny – Wielka 

Pętla Wielkopolski – możliwości 
projektów współpracy LGDów 

15.12.2011 Poznań 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek” w 

Żerkowie/ 
Departament Sportu i Turystyki 

 
Konferencje, seminaria i sympozja dot. Europejskiego Funduszy Społecznego 
organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalne Ośrodki EFS: 

1.  
Wprowadzenie do piątego roku 

wdrażania Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

28.03.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji  

i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu 

2.  
Podsumowanie piątego roku wdrażania 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w Wielkopolsce 
9.12.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji  

i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd Pracy 
 w Poznaniu 

3.  
Seminarium - Zmiany Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011r. 
26.01.2011  ALJO, Kalisz RO EFS Kalisz 

4.  
Seminarium - Zmiany w dokumentach 

związanych z wdrażaniem PO KL 
18.02.2011  UAM, Kalisz RO EFS Kalisz 

5.  

Plany Działań IP dla Priorytetów VI-IX PO 
KL na 2011 rok – omówienie 

harmonogramu, kryteriów dostępu i 
kryteriów strategicznych dla komponentu 

23.02.2011  Poznań RO EFS Poznań 
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regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki  

w województwie wielkopolskim 

6.  
Seminarium - Zmiany  

w dokumentach związanych  
z wdrażaniem PO KL 

09.03.2011  
Malaga, 

Koźminek 
RO EFS Kalisz 

7.  
Europejski Fundusz Społeczny szansą 

dla osób niepełnosprawnych 
16.03.2011  Poznań RO EFS Poznań 

8.  
Debata pt. Inkubator Północnej 
Wielkopolski - pomysł na rozwój 
wszystkich sektorów gospodarki 

30.03.2011 Piła RO EFS Piła 

9.  
Seminarium -Europejski Fundusz 

Społeczny szansą dla rozwoju 
29.04.2011 

OSP, Tłokinia 
Wielka 

RO EFS Kalisz 

10.  
Seminarium informacyjne pt. Wsie i 

miasta tematyczne jako model służący 
rozwojowi lokalnego rynku pracy 

26.05.2011  Piła RO EFS Piła 

11.  

Specyfika projektów innowacyjnych i z 
komponentem ponadnarodowym w 

kontekście konkursów zaplanowanych 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu do końca 2011 roku 

15.06.2011  Poznań RO EFS Poznań 

12.  
Europejski Fundusz Społeczny szansą 

rozwoju dla regionu dla projektodawców 
w ramach priorytetu VII 

15.06.2011 
Stowarzyszenie 
Przystań Turek 

RO EFS Konin 

13.  Co warto wiedzieć o EFS? 28.06.2011 Kłoda RO EFS Leszno 

14.  

Sporządzanie wniosku  
o dofinansowanie projektu innowacyjnego 
w świetle zaplanowanych do ogłoszenia 

przez WUP w Poznaniu konkursów z 
Priorytetów VI, VII i IX 

19.09.2011 Poznań 
 

RO EFS Poznań 

15.  
Warsztat – Projekty innowacyjne w 

ramach PO KL 
22.09.2011 Kresowa, Kalisz 

 
RO EFS Kalisz 

16.  

Seminarium - Zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn  

w projektach PO KL/Oddolna inicjatywa 
lokalna- Empowerment w Projektach  

PO KL 

28.09.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

17.  Co warto wiedzieć o EFS? 29.09.2011 
Grodzisk 

Wielkopolski 
RO EFS Leszno 

18.  Zdobądź pieniądze dla swojej szkoły! 30.09.2011  Śrem RO EFS Poznań 

19.  
Europejski Fundusz Społeczny  - 
doświadczenia , zmiany, trendy 

2.11.2011  Leszno RO EFS Leszno 

20.  
Seminarium - Europejski Fundusz 

Społeczny szansą dla rozwoju 
17.11.2011  

Starostwo 
Powiatowe 
Ostrzeszów 

RO EFS Kalisz 

21.  
Europejski Fundusz Społeczny szansą 

rozwoju dla regionu dla projektodawców 
w ramach priorytetu VII i IX 

21.11.2011  
Urząd Miejski 

Konin 
RO EFS Konin 

22.  
Partnerstwo szansą dla organizacji 

pozarządowych na środki z EFS 
22.11.2011 Gniezno RO EFS Poznań 

23.  
Seminarium - Skuteczne aplikowanie 

w ramach PO KL 2007-2013 
24.11.2011 KCP, Krotoszyn RO EFS Kalisz 

24.  

Warsztaty animacyjne pt. Diagnoza 
lokalnych problemów społecznych na 

obszarze białych plam - powiat 
międzychodzki 

30.11.2011  Międzychód RO EFS Piła 

25.  
Warsztaty animacyjne pt. Diagnoza 

lokalnych problemów społecznych na 
obszarze białych plam - powiat obornicki 

01.12.2011  Oborniki Wlkp. RO EFS Piła 

26.  Co warto wiedzieć o EFS? 8.12.2011  Krobia RO EFS Leszno 

27.  Co warto wiedzieć o EFS? 14.12.2011  Wolsztyn RO EFS Leszno 

28.  

Doświadczenia mijającego roku – 
perspektywy kolejnego. Spotkania 

podsumowujące PO KL w 2011 roku  
i przedstawiające ofertę RO EFS na rok 

2012 

28.12.2011 Poznań RO EFS Poznań 
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5. Szkolenia, w których udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych 
 

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce 
Organizator/ 

Współorganizator 

1.  

Przedstawiciel Polskiego Związku 
Ratowników Medycznych prowadził 

zajęcia o temacie: 
„Elementy udzielania pierwszej pomocy 

na szkoleniu dla nauczycieli 
wychowania komunikacyjnego 

02.03.2011 WORD Kalisz 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Kaliszu 

2.  
Szkolenie dla beneficjentów WRPO z 

zakresu wypełniania wniosku 
beneficjenta o płatność 

18.03.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

3.  

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego  I 
moduł: Liderowanie to działanie, nie 
stanowisko. Warsztat inspirującego 

przywództwa. 
II moduł Organizacje pozarządowe na 

terenach wiejskich – podstawy 
funkcjonowania, formy, zakładanie, 
rejestracja, podstawy księgowości, 

praca  z projektem 

18-19.03.2011 
01-02.04.2011 
07-08.04.2011 
29-30.04.2011 
06-07.05.2011 
06-07.05.2011 
17-18.06.2011 
22-23.07.2011 
29-30.07.2011 
09.10.09.2011 
16-17.09.2011 
23-24.09.2011 

30.09-01.10.2011 
07-08.10.2011 
13-14.10.2011 
21-22.10.2011 
28-29.10.2011 
04-05.11.2011 
18-18.11.2011 

OIE Rokosowo 

Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 

(nadzór Departament 
Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) we współpracy z 11 

LGD 

4.  

Szkolenie dla beneficjentów WRPO z 
zakresu prawidłowej realizacji projektu 

WRPO i wypełniania wniosku 
beneficjenta o płatność 

23.03.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

5.  
Warsztaty przygotowujące do wzięcia 
udziału w Otwartym Konkursie Ofert 

18.04.2011 Ostrzeszów 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

6.  
Warsztaty przygotowujące do wzięcia 
udziału w Otwartym Konkursie Ofert 

21.04.2011 Poznań 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

7.  
Warsztaty przygotowujące do wzięcia 
udziału w Otwartym Konkursie Ofert 

27.04.2011 Krzywiń 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

8.  
Warsztaty przygotowujące do wzięcia 
udziału w Otwartym Konkursie Ofert 

29.04.2011 Kramsk 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

9.  
Warsztaty przygotowujące do wzięcia 
udziału w Otwartym Konkursie Ofert 

05.05.2011 Ujście 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

10.  Kontraktowanie w pracy socjalnej* 

20-22.06.2011 
22-24.08.2011 

3-5.09.2011 
26-28.10.2011 
21-23.11.2011 
23-25.11.2011 

Górzno 

Firma B-Consulting Bartłomiej 
Gębarowski na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 

11.  
Szkolenie dla beneficjentów WRPO, 

Działanie 1.6 – Rozwój sieci i kooperacji 
07.07.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

12.  Menager ekonomii społecznej * 

3 zjazdowe 
szkolenie w 

terminie: 13.07-
20.10.2011 

Dymaczewo 

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Oddział w Poznaniu na 
zlecenie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu 

13.  

Szkolenie dla beneficjentów WRPO, 
Działanie 6.2 - Rozwój kultury i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
Schemat III 

08.08.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 
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14.  Kurs samoobrony* 

1-3.08.2011 
3-5.08.2011 

22-24.08.2011 
12-14.09.2011 
14-16.09.2011 
28-30.11.2011 

30.11.-2.12.2011 
5-7.12.2011 
7-9.12.2011 

Puszczykowo, 
Środa 

Wielkopolska 

Prospera Consulting na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

15.  

Prawo i administracja – procedury 
administracyjne, prawo zamówień 
publicznych, ustawa o finansach 

publicznych* 

24-26.08.2011 
19-21.09.2011 
26-28.09.2011 

2-4.11.2011 
7-9.11.2011 

Kiekrz 
Firma Edukator L.B na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

16.  
Praca socjalna, w tym z osobą 

niepełnosprawną, w placówkach 
stacjonarnego pobytu* 

29-31.08.2011 
21-23.09.2011 
26-28.09.2011 
12-14.10.2011 

7-9.11.2011 
21-23.11.2011 
23-25.11.2011 

Jarocin, 
Witaszyce 

Firma BMM Sp. z o.o. na 
zlecenie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu 

17.  
I Wielkopolskie Forum Innowacji 

Społecznych 
7-9.09.2011 Poznań Departament Gospodarki 

18.  
Foresightowy program pilotażowy w 

subregionach 
17.09.2011 
1.12.2011 

Piła Departament Gospodarki 

19.  Mediacje rodzinne* 
5-zjazdowe 

szkolenie w terminie 
4.07-21.09.2011 

Kiekrz 

Firma Edukator L.B na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu  
w Poznaniu 

20.  Interwencja kryzysowa* 

5 zjazdowe 
szkolenie w 

terminie: 20.07 – 
28.09.2011 

Puszczykowo 

Prospera Consulting na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu  
w Poznaniu 

21.  
Finansowe zarządzanie projektem 

systemowym ops/pcpr* 
28.09-30.09.2011 Górzno 

Firma B-Consulting Bartłomiej 
Gębarowski na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 

22.  

Szkolenie dla beneficjentów WRPO z 
zakresu wypełniania wniosku 

beneficjenta o płatność z 
uwzględnieniem zasad 

wykorzystywania i rozliczania zaliczek 

29.09.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

23.  Kurs interpersonalny* 

12-14.10.2011 
17-19.10.2011 
19-21.10.2011 
26-28.10.2011 

2-4.11.2011 
16-18.11.2011 
22-24.11.2011 
28-30.11.2011 

5-7.12.2011 

Żerków, Kiekrz 
Firma Edukator L.B na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

24.  

Szkolenie dla beneficjentów WRPO, 
Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć 

powiązanych z Regionalną Strategią 
Innowacji 

19.10.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

25.  ABC organizacji pozarządowych 18.11.2011 Poznań 

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna, Instytut 
Socjologii WNS UAM/ 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

26.  Warsztat Antydyskryminacyjny 18.11.2011 Poznań 

Instytut Socjologii WNS UAM, 
IBRAS Instytut Badania i 

Rozwoju Aktywności Społecznej/ 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 
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27.  Mediacje – jak zarządzać konfliktem? 18.11.2011 Poznań 

Instytut Socjologii WNS UAM, 
Polskie Centrum Mediacji - 

Odział w Poznaniu/ 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

28.  
Radzenie sobie ze stresem i osiąganie 

celów 
w pracy z klientem 

18.11.2011 Poznań 

 Zakład Promocji Zdrowia  
i Psychoterapii WSE UAM  

w Poznaniu/ 
Koło Naukowe Ruch Twórczych 

Głów/ Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

29.  

Poznaję świat zmysłami - rola zmysłów 
w poznawaniu świata sztuki przez 

osoby niepełnosprawne 
 

18.11.2011 Poznań 
Muzeum Narodowe w Poznaniu/  

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

30.  

Przygotowanie, zakres, realizatorzy 
strategii rozwiązywania problemów 

społecznych z uwzględnieniem 
problemów osób niepełnosprawnych* 

3 zjazdowe 
szkolenie w 

terminie: 14.11-
22.11.2011 

Środa 
Wielkopolska 

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Oddział w Poznaniu na 
zlecenie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu 

31.  Streetworking w pracy socjalnej* 21-23.11.2011 
Środa 

Wielkopolska 

Prospera Consulting na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

32.  Organizowanie społeczności lokalnej* 
5 zjazdowe 

szkolenie w terminie 
27.09-23.11.2011 

Rokosowo 

Stowarzyszenie Instytut 
Zachodni na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 

33.  
Zarządzanie instytucją, ryzykiem, 

zmianą i równością* 

3 zjazdowe 
szkolenie w 

terminach od 
19.09.2011 do 

25.11.2011 

Żerków 
Firma Edukator L.B na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

34.  
Rola samorządu województwa  

w kształtowaniu ładu przestrzennego  
i koordynacji działań planistycznych 

05.12.2011 

Sala Sesyjna 
Wielkopolskieg

o Urzędu 
Wojewódzkiego  

w Poznaniu 

Departament Infrastruktury /  
Wielkopolskie Biuro Planowania 

Przestrzennego 

35.  
Foresightowy program pilotażowy w 

subregionach 
06.12.2011 

Ostrów 
Wielkopolski 

Departament Gospodarki 

36.  

Szkolenie dla beneficjentów WRPO, 
Działanie 6.2 - Rozwój kultury i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
Schemat III 

16.12.2011 Poznań Departament Polityki Regionalnej 

* Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu systemowego realizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy  
i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Podmioty realizujące szkolenia zostały wyłonione  
w postępowaniach zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych.  
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Szkolenia dot. Europejskiego Funduszy Społecznego organizowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalne Ośrodki EFS: 

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce 
Organizator/ 

Współorganizator 

1.  

Praca w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych – szkolenie skierowane do 
Projektodawców w ramach Priorytetu VI 

PO KL 

08.04.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

2.  

Praca w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych – projekty innowacyjne, 

szkolenie skierowane do Projektodawców 
w ramach Priorytetu VIII PO KL 

12.04.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

3.  

Zasada równości szans kobiet i 
mężczyzn w projektach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 

potencjalnych Projektodawców oraz 
podmiotów już realizujących projekty – 
wymiana doświadczeń oraz dobrych 

praktyk 

15.04.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

4.  

Praca w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych – szkolenie skierowane do 
Projektodawców w ramach Priorytetu VII 

PO KL 

19.04.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

5.  

Empowerment, Upowszechnianie oraz 
Mainstreaming w projektach PO KL – 

szkolenie skierowane do potencjalnych 
Projektodawców oraz podmiotów 

realizujących projekty 

29.04.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

6.  
Konkursy realizowane  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

13.05.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

7.  
Pomoc publiczna w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
20.05.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania 

w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

8.  
Praca w Generatorze Wniosków 

Płatniczych 
27.05.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania  

w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

9.  

Kwalifikowalność wydatków  
i rozliczanie projektów  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – szkolenie dla 

potencjalnych Projektodawców oraz 
podmiotów realizujących projekty 

03.06.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

10.  
Zarządzanie projektami  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

17.06.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

11.  
Konkursy realizowane  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

27.06.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

12.  
Monitoring w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
22.07.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania  

w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

13.  

Wniosek o płatność  
w ramach PO KL – szkolenie wyłącznie 

dla przedsiębiorców (praca w 
Generatorze Wniosków Płatniczych) 

12.08.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

14.  
Konkursy realizowane  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

16.09.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

15.  

Nawiązywanie partnerstw oraz realizacja 
projektów partnerskich  ramach 

komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie 

skierowane do jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji 

pozarządowych 

14.10.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
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16.  
Spotkanie informacyjno – promocyjne dla 
potencjalnych Beneficjentów konkursów 

innowacyjnych i ponadnarodowych 
20.10.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania  

w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

17.  

Praca w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych – projekty innowacyjne 

oraz projekty z komponentem 
ponadnarodowym, szkolenie skierowane 

do Projektodawców w ramach 
komponentu regionalnego PO KL 

21.10.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

18.  
Praca w Generatorze Wniosków 

Płatniczych 
25.11.2011  

Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania  

w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

19.  

Kwalifikowalność wydatków  
i rozliczanie projektów  

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – szkolenie dla 

potencjalnych projektodawców oraz 
podmiotów realizujących projekty 

02.12.2011  
Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania  
w Poznaniu 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

20.  ABC Tworzenia projektu 9-10.02.2011  Leszno RO EFS Leszno 

21.  
Nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych 

bez tajemnic 
10.02.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

22.  
Nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych 

bez tajemnic 
11.02.2011  

Language Tourism, Ostrów 
Wielkopolski 

RO EFS Kalisz 

23.  
Nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych 

bez tajemnic 
16.02.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

24.  Nowy generator wniosków aplikacyjnych 17.02.2011  
Konińska Izba 

Gospodarcza w Koninie 
RO EFS Konin 

25.  
Europejski Fundusz Społeczny dla 

początkujących 
18.02.2011  Poznań RO EFS Poznań 

26.  
Szkółka pisania wniosków z 

uwzględnieniem charakterystyki 
zatrudnieniowej 

22.02.2011  
Konińska Izba 

Gospodarcza w Koninie 
RO EFS Konin 

27.  
Przygotowanie projektu EFS - cykl życia 

projektu 
24-25.02.2011  Poznań RO EFS Poznań 

28.  
Nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych 

bez tajemnic 
02.03.2011  

Language Tourism, Ostrów 
Wielkopolski 

RO EFS Kalisz 

29.  XYZ Tworzenia projektu 2-4.03.2011  Leszno RO EFS Leszno 

30.  
Generator wniosków aplikacyjnych – 

zasady wypełniania 
09 - 10.03.2011  Poznań RO EFS Poznań 

31.  
Generator Wniosków Aplikacyjnych - 

projekty standardowe POKL 
16.03.2011  Piła RO EFS Piła 

32.  
Równość szans kobiet i mężczyzn w 

projektach PO KL 
18.03.2011  

Sienkiewicza, Ostrów 
Wlkp. 

RO EFS Kalisz 

33.  
Równość szans kobiet i mężczyzn w 

projektach PO KL 
18.03.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

34.  
PZP i zasada konkurencyjności w 

projektach EFS 
29.03.2011  Poznań RO EFS Poznań 

35.  
Zasada równości szans kobiet  
i mężczyzn w projektach EFS 

31.03.2011  Poznań RO EFS Poznań 

36.  
Przygotowanie projektu i wniosku w 

ramach PO KL 
05-06.04.2011  

Sienkiewicza, Ostrów 
Wlkp. 

RO EFS Kalisz 

37.  
Wszystko się sumuje czyli zasady 
konstruowania budżetu projektu 

6.04.2011 r. 
 

Leszno RO EFS Leszno 

38.  Równość szans w projektach POKL 12.04.2011  Leszno RO EFS Leszno 

39.  Efektywne zarządzanie projektami EFS 12-13.04.2011  Poznań RO EFS Poznań 

40.  
Wszystko się sumuje czyli zasady 
konstruowania budżetu projektu 

14.04.2011  Leszno RO EFS Leszno 
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41.  
Przygotowanie projektu EFS - cykl życia 

projektu 
14-15.04.2011  Poznań RO EFS Poznań 

42.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 

projektach EFS 
19.04.2011  Poznań RO EFS Poznań 

43.  Rozliczanie projektu w ramach PO KL 19-20.04.2011  
Nova Centrum, 

Ostrzeszów 
RO EFS Kalisz 

44.  
Zasada równości szans kobiet  
i mężczyzn w projektach EFS 

20.04.2011  Poznań RO EFS Poznań 

45.  
PZP i zasada konkurencyjności w 

projektach EFS 
28.04.2011  Poznań RO EFS Poznań 

46.  ABC Tworzenia projektu 28.04.2011  Grodzisk Wielkopolski RO EFS Leszno 

47.  
Przygotowanie projektu EFS - cykl życia 

projektu 
10-11.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

48.  Plan promocji oraz narzędzia promocji 12.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

49.  
Zespół, finanse, kontrola czyli wszystko 

o zarządzaniu projektami 
12.05.2011  Leszno RO EFS Leszno 

50.  Monitoring i ewaluacja projektów EFS 13.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

51.  
Pomoc publiczna i pomoc  

de minimis w projektach EFS 
17.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

52.  
Opracowanie i zarządzanie promocją 

projektu zgodną  
z zasadami PO KL 

18.05.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

53.  XYZ Tworzenia projektu 18-20.05.2011  Lipno RO EFS Leszno 

54.  
Pomoc publiczna i pomoc  

de minimis w projektach PO KL 
24.05.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

55.  
Generator wniosków aplikacyjnych – 

zasady wypełniania 
24 - 25.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

56.  
Tworzenie projektów POKL  

z wykorzystaniem GWA 
25.05.2011  Chodzież RO EFS Piła 

57.  Efektywne zarządzanie projektami EFS 26 - 27.05.2011  Poznań RO EFS Poznań 

58.  
Razem Łatwiej - budowanie partnerstwa 

lokalnego i projektowego 
2.06.2011  Lipno RO EFS Leszno 

59.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 

projektach PO KL 
07.06.2011  

Sienkiewicza, Ostrów 
Wlkp. 

RO EFS Kalisz 

60.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 

projektach EFS 
14.06.2011 Poznań RO EFS Poznań 

61.  
Przygotowanie projektu  

i wniosku w ramach PO KL 
14-15.06.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

62.  
Generator wniosków aplikacyjnych – 

zasady wypełniania 
20 - 21.06.2011  Poznań RO EFS Poznań 

63.  Plan promocji oraz narzędzia promocji 30.06.2011  Poznań RO EFS Poznań 

64.  
Zasada równości szans kobiet  
i mężczyzn w projektach EFS 

11.07.2011  Poznań RO EFS Poznań 

65.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 

projektach EFS 
19.07.2011  Poznań RO EFS Poznań 

66.  ABC Tworzenia projektu 11.08.2011  Bojanowo RO EFS Leszno 

67.  Rozliczanie projektu w ramach PO KL 05-06.09.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

68.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 

projektach EFS 
13.09.2011 r. Poznań RO EFS Poznań 

69.  
Rozliczanie projektów EFS – praktyczne 

warsztaty z generatorem wniosków 
płatniczych 

13.09.2011  
Konińska Izba 

Gospodarcza w Koninie 
RO EFS Konin 
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70.  
Generator Wniosków Płatniczych dla 

POKL 
28-29.09.2011  Poznań RO EFS Poznań 

71.  
Generator Wniosków Płatniczych dla 

POKL 
4-5.10.2011  Gniezno RO EFS Poznań 

72.  
Prawo zamówień publicznych oraz 

zasada konkurencyjności  
w projektach PO KL 

11.10.2011  ODN, Kalisz RO EFS Kalisz 

73.  
Zespół, finanse, kontrola czyli wszystko o 

zarządzaniu projektami 
13.10.2011  

Leszno 
 

RO EFS Leszno 

74.  
Generator wniosków aplikacyjnych – 

zasady wypełniania 
17-18.10.2011  Poznań RO EFS Poznań 

75.  
Zasada równości szans kobiet  
i mężczyzn w projektach EFS 

24.10.2011  Poznań RO EFS Poznań 

76.  ABC Tworzenia projektu 28.10.2011  Kościan RO EFS Leszno 

77.  Monitoring i ewaluacja projektów EFS 9.11.2011  Środa Wielkopolska RO EFS Poznań 

78.  
Zasada konkurencyjności  

w projektach POKL 
17.11.2011  Piła RO EFS Piła 

79.  Pomoc publiczna w projektach POKL 22.11.2011  Chodzież RO EFS Piła 

80.  
Razem Łatwiej - budowanie partnerstwa 

lokalnego i projektowego 
28.11.2011  Leszno RO EFS Leszno 

81.  
Generator Wniosków Płatniczych dla 

POKL 
28-29.11.2011  Poznań RO EFS Poznań 

82.  
Zasada konkurencyjności  

w projektach POKL 
05.12.2011  Piła RO EFS Piła 

83.  
Generator wniosków aplikacyjnych – 

zasady wypełniania 
5-6.12.2011  Poznań RO EFS Poznań 

84.  
Tworzenie efektywnych partnerstw 

lokalnych 
14.12.2011  Poznań RO EFS Poznań 

85.  
Misja, wizja, strategia - tworzenie strategii 

rozwoju społeczno - gospodarczego 
15.12.2011  Leszno RO EFS Leszno 
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6. Inne przedsięwzięcia w których brali udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 

 

Lp. Temat przedsięwzięcia Termin Miejsce 
Organizator/ 

Współorganizator 

1.  
Nowa odsłona przewodnika "Puszcza 

Zielonka i okolice" 
04.01.2011 Puszcza Zielonka 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka"/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

2.  Rajdy turystyczne PTTK "Piechur" 
30.01.-

23.10.2011 
Teren 10 parków 
krajobrazowych 

Klub Krajoznawstwa i Turystyki 
Pieszej "Piechur"/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

3.  Spotkanie Sejmiku Gospodarczego 
23.02.2011 
30.11.2011 

Poznań 

Departament Gospodarki /  
Polska Izba Gospodarcza 
Importerów, Eksporterów i 

Kooperacji 

4.  Osobliwości przyrodnicze w fotografii 26.02.2011 
Biblioteka Miejska w 

Luboniu 

Komisja Ochrony Przyrody Oddział 
PTTK im. Cyryla Ratajskiego w 

Luboniu/ Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

5.  
Czynna ochrona bociana białego w 

Sierakowskim Parku Krajobrazowym 
01.03.2011 

Kurnatowice, 
Chorzempowo, 

Prusim 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska) 
/Ochotnicza Straż Pożarna w 

Sierkowie 

6.  
Czynna ochrona płazów- prelekcja w 

Ciążniu 
15.03.2011 Droga Ląd- Zagórów 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór DSR /m.in. Stowarzyszenie 
EkoLogiczni z Konina 

7.  Ekoferie w Jarocinie 17.03.2011 Jarocin 

Europejskie Towarzystwo 
Ekorozwoju/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

8.  Nowe publikacje z Puszczy Zielonka 11.04.2011 

Park Krajobrazowy 
"Puszcza Zielonka", 

przewodnik po 
ścieżkach 

dydaktyczny, Folder 
o szlakach pieszych 
Puszcza Zielonka, 
Promno, Lednicki 

Park Krajobrazowy 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka"/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska)) 

9.  Symulacyjna gra odpadowa 12.04.2011 
Ośrodki Edukacji 

Przyrodniczej Chalin i 
Ląd 

Fundacja Pro Terra/ Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

10.  
Obchody 71. rocznicy Zbrodni 

Katyńskiej 
13.04.2011 Poznań Gabinet Marszałka 

11.  Igry Lednicke- majowy piknik rodzinny 03.05.2011 Imiołki 

Fundacja Patria/ Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

12.  
Wiosenny Plener Fotograficzny w 

Nadwarciańskim Parku 
Krajobrazowym 

20.05.-
22.05.2011 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

Oddział PTTK w Koninie/ Zespół 
Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego 
(nadzór Departament Środowiska) 

13.  
Spotkania na rzecz utworzenia 

partnerstwa trójstronnego w ramach 
projektu CESON 

26.05.2011 
30.05.2011 
31.05.2011 

Koło 
Nowy Tomyśl 

Szamotuły 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej - współorganizator z 
Fundacją im. Królowej Polski św. 
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31.05.2011 
07.06.2011 
08.06.2011 
10.06.2011 
13.06.2011 
17.06.2011 
21.06.2011 

 
 

06.07.2011 
07.07.2011 
08.07.2011 
13.07.2011 
15.07.2011 
19.07.2011 
21.07.2011 
22.07.2011 
27.07.2011 

 
03.08.2011 
24.08.2011 
31.08.2011 
05.09.2011 
12.09.2011 
13.09.2011 
16.09.2011 
26.09.2011 
27.09.2011 
04.10.2011 
05.10.2011 
11.09.2011 
13.10.2011 
14.10.2011 
17.10.2011 
24.10.2011 

 
25.10.2011 
08.11.2011 
15.11.2011 
18.11.2011 
22.11.2011 
29.11.2011 

 
02.12.2011 

Oborniki 
Słupca 

Wągrowiec 
Międzychód 

Konin 
Turek 

Koźmin(Subregion 
Kaliski-7 powiatów) 

 
Piła 

Środa Wlkp 
Grodzisk 
Trzcianka 
Wolsztyn 

Szamotuły 
Śrem 

Chodzież 
Chwałkowo(Gostyń) 

 
Złotów 
Rawicz 
Leszno 

Międzychód 
Koło 

Nowy Tomyśl 
Grodzisk 

Wągrowiec 
Słupca 

Września 
Konin 

Środa Wlkp. 
Trzcianka 

Turek 
Śrem 

Chwałkowo (Gostyń) 
 

Kościan 
Złotów 

Września 
Rawicz 

Wolsztyn 
Rydzyna (Leszno) 

 
Międzychód 

Jadwigi w Puszczykowie 
 

14.  
O badaniach naukowych w parkach 

krajobrazowych 
27.05.2011 Kleczew 

Związek Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego/ Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

15.  
Wielkopolskie Spotkania 

Gospodarcze 
28.05.2011  Piła 

Izba Gospodarcza Północnej 
Wielkopolski/ Wystawca – 
Wojewódzki Urząd Pracy 

16.  Rajd Puszcza Wypuszcza 29.05.2011 
Park Krajobrazowy 
"Puszcza Zielonka" 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka" oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

17.  
Wielki Zlot Turystów Kolarzy w 

Pszczewskim Parku Krajobrazowym 
2-5.06.2011 

Pszczewski Park 
Krajobrazowy 

Klub Turystki Rowerowej "Sigma"/ 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska) 

18.  
Wycieczka przyrodnicza do 

Leśniczówki Miejskiej Naramowice 
03.06.2011 Poznań 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska)/ 
Fundacja Familijny Poznań 

19.  Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy 20.06.2011 
Powidzki Park 
Krajobrazowy 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 
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(nadzór Departament Środowiska)/ 
Związek Gmin Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego 

20.  
III Lato z Przewodnikiem w Puszczy 

Zielonka 
02.07.2011 

Park Krajobrazowy 
"Puszcza Zielonka" 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka" / Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

21.  
VI Ogólnopolski Zlot "Blisko 
bocianów" w Przygodzicach 

29-31.07.2011 Przygodzice 

Południowowielkopolska Grupa 
Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków/ Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego (nadzór 
Departament Środowiska) 

22.  
Spotkania Grupy Sterującej 

Projektem WCES 

08.08.2011 
26.09.2011 
7.12.2011 

Poznań 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

23.  Dożynki Wielkopolskie 28.08.2011 Września Gabinet Marszałka 

24.  Dni Pyrlandii 2011 04.09.2011  Poznań 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niezależnych Mikuszewo/ 

Wystawca – Wojewódzki Urząd 
Pracy 

25.  XVIII Bieg Olimpijski w Racocie 10.09.2011 Racot 

Polski Komitet Olimpijski, Zespół 
Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego 
(nadzór Departament Środowiska) / 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Gościnna Wielkopolska", 

Fundacja PGNiG im. I. 
Łukaszewicza 

26.  Mapa Puszcza Pyzdrska 16.09.2011 Puszcza Pyzdrska 

Towarzystwo Kulturalne "Echo 
Pyzdr" / Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

27.  
Wielkopolskie Obchody Światowego 

Dnia Turystyki 
23.09.2011 Kłodawa 

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Poznaniu/ 
Departament Sportu i Turystyki  

28.  III Europejskie Spotkanie Młodzieży 18-24.09.2011 Poznań 

Departament Edukacji i Nauki/ 
Stowarzyszenie Europejskie 

Centrum Spotkań Między 
Wschodem i Zachodem, Urząd 
Miasta Poznania i Kuratorium 

Oświaty 

29.  Olandia Nordic Walking Day 25.09.2011 
Sierakowski Park 

Krajobrazowy 

Polskie Stowarzyszenie Nordic 
Walking/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

30.  
Obchody 72. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 

27.09.2011 Poznań Gabinet Marszałka 

31.  
Uroki Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego na płótnie 
28.09.2011 

Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej w 

Lądzie 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska)/ 
Słupeckie Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne 

32.  
XXVI-te Biegi Przełajowe im. D. 

Chapowskiego w Turwi 
01.10.2011 Turew 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska)/ 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w 
Poznaniu, Powiatowe Zrzeszenie 

LZS w Kościanie. LZS "Tur" Turew 

33.  
Europejskie Dni Ptaków w 

Przemęckim Parku Krajobrazowym 
01.10.2011 

Przemęcki Park 
Krajobrazowy 

Leszczyńska Grupa 
Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków/ Zespół Parków 
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Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

34.  
Warsztaty fotograficzne w Puszczy 

Zielonce 
05.10.2011 Zielonka 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka"/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

35.  Jesienne harce w Zielonce 08.10.2011 
Park Krajobrazowy 
"Puszcza Zielonka" 

Związek Międzygminny "Puszcza 
Zielonka"/ Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (nadzór 

Departament Środowiska) 

36.  

Spotkanie dotyczące podstaw 
skojarzonego medycznego, 

psychologicznego, pedagogicznego i 
społecznego wspomagania chorych z 

zespołem Turnera 

12.10. 2011 Poznań 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Wsparcia w Zespole Turnera 
/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

37.  

Konferencja prasowa „Nowe produkty  
GPSwielkopolska”  

– otwarta konferencja zorganizowana 
podczas Targów Regionów  

i Produktów Turystycznych TOUR 
SALON 

19.10.2011 Poznań Departament Sportu i Turystyki  

38.  
XX Ogólnopolski Przegląd Książki 

Krajoznawczej  
i Turystycznej 

19-22.10.2011 Poznań 
PTTK Oddział Poznański  

 w Poznaniu/ Departament Sportu i 
Turystyki 

39.  
Wielki Konkurs Fotograficzny "Cztery 

Pory Roku", edycja 2011 
30.10.2011 

Powiat słupecki, 
Powidzki Park 
Krajobrazowy, 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

Słupecka Organizacja Turystyczna/ 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska) 

40.  

Wręczenie nominacji dotyczących 
stypendiów sportowych  

dla utalentowanych młodych 
sportowców 

04.11.2011 
Pałac Działyńskich w 

Poznaniu 
Departament Sportu i Turystyki  

41.  "Śladami Bartka z Piekła" 11.11.2011 
Przemęcki Park 
Krajobrazowy 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska)/ 
Fundacja "Odzew" z Leszna, 
Stowarzyszenie Przyjaciół z 

Boszkowa  

42.  Imieniny ulicy św. Marcin 11.11.2011 Poznań 
CK Zamek/ Wojewódzki Urząd 

Pracy 

43.  Warsztaty Kulinarne w Chalinie 15-16.11.2011 
Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej w 

Chalinie 

Stowarzyszenie Slow Ford Polska/ 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

(nadzór Departament Środowiska) 

44.  

Ogólnopolskie spotkanie 
Obserwatoriów Integracji Społecznej - 
Wymiana doświadczeń badawczych 

dot. Ekonomii społecznej i 
prezentacja dobrych praktyk 

17.11.2011 Poznań 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

45.  Dni Kultury Solidarności 14-25.11.2011 Poznań 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

46.  
Podsumowanie Roku Sportowego 

2011 
16.12.2011 

Hotel  
Blow Up Hall  
w Poznaniu 

Departament Sportu i Turystyki 

47.  
Obchody 93. rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego 
27-28.12.2011 Poznań, Warszawa Gabinet Marszałka 
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7. Inne niż w/w formy współpracy pozafinansowej z organizacjami 
pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2011 r. 

 
 

 Departament Infrastruktury: 

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile – nieodpłatne udostępnienie Sali 

wykładowej na rzecz „Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku”.  

 

 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego: 

 Konsultacje telefoniczne, punkty poradnictwa: 

Biuro prowadziło w roku 2011 na rzecz innych podmiotów konsultacje, poradnictwo 

oraz sporządzało opinie w zakresie zagadnień związanych z szeroko rozumianym 

planowaniem przestrzennym.  

 

 Departament Polityki Regionalnej: 

 

Departament Polityki Regionalnej koordynuje działalność wielkopolskiej sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, których klientami są m.in. przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. W Wielkopolsce funkcjonuje 11 Punktów Informacyjnych FE – 

Główny Punkt Informacyjny FE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu oraz 10 Lokalnych Punktów w starostwach powiatowych, w Gnieźnie, Jarocinie, 

Kaliszu, Kole, Koninie, Lesznie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie i Wągrowcu. 

Głównym zadaniem sieci PI FE jest udzielanie informacji na temat finansowych instrumentów 

wsparcia Unii Europejskiej dostępnych w Wielkopolsce. 

 

 Departament Sportu i Turystyki: 

 

Współpraca z WOPR Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy organizacji konferencji 

dotyczącej warunków bezpieczeństwa na akwenach województwa wielkopolskiego i pomoc 

przez udostępnienie lokalu. 

 

 Departament Środowiska: 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w trakcie Targów 

Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

zorganizował stoisko Eko Forum skupiające podmioty zajmujące się pozaszkolną edukacją 

przyrodniczą. Stoisko było udostępniane organizacją pozarządowym oraz organizacją 

pożytku publicznego. Udział wzięło 18 podmiotów, w tym 13 pozarządowych. Wśród atrakcji 

były: konkurs "Zostań przyjacielem wody", zabawa dźwiękowa, pokaz robota do prac 

podwodnych, przyrodnicze Koło Fortuny, eksperymenty z organizmami mokradeł, warsztaty 

dotyczące płazów, wystawa prac plastycznych, wystawa fotografii. 
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 Gabinet Marszałka: 

 

Gabinet Marszałka zapewnia obsługę techniczną i administracyjną prac Wojewódzkiej  Rady 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z budżetu GM opłacane były sale wynajmowane 

na potrzeby organizacji kombatanckich, zapewniany transport przedstawicieli organizacji 

kombatanckich na uroczystości patriotyczne oraz kupowane kwiaty na uroczystości 

patriotyczne dla Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

Organizacje kombatanckie zostały poproszone o ocenę programu Szpitale Przyjazne 

Kombatantom (w formie ankiety). 

Gabinet Marszałka pokrywa koszty wynajmu i eksploatacji lokali (czynsz i media)  

10 organizacjom kombatanckim. 

 
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi  

w ramach następującej współpracy pozafinansowej: 

1) Udzielenie informacji organizacjom pozarządowym starającym się o uzyskanie dotacji  

w ramach otwartego konkursu ofert w formie konsultacji telefonicznych i mailowych,  

a także spotkań bezpośrednich; udzielanie informacji organizacjom realizującym projekty 

według potrzeb;  opracowanie poradnika nt. prawidłowego rozliczania otrzymanych 

środków finansowych w ramach otwartych konkursów ogłoszonych w 2010 r. przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego –  „Wskazówki do rozliczania dotacji na 

realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy 

społecznej” oraz instrukcji wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania 

publicznego - materiały zostały przekazane organizacjom pozarządowym, które 

realizowały projekty w ramach otwartego konkursu ofert i trybu „małych grantów”; 

2) promocja działalności wielkopolskich organizacji pozarządowych w ramach cyklu audycji 

telewizyjnych emitowanych w TVP Poznań pt. „Otwórz się na wolontariat” (audycje 

powstały w ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS „Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”); 

3) prowadzenie bazy wielkopolskich organizacji pozarządowych działających w obszarze 

pomocy społecznej na stronie internetowe ROPS 

4) informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach pozyskania środków 

finansowych, spotkaniach, szkoleniach itd. na stronie internetowej ROPS oraz drogą 

mailową 

5) przedstawiciele ROPS wzięli udział w spotkaniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (UTW) 

w Lesznie poświęconym inicjatywie zawiązania I Forum Wielkopolskich UTW oraz 

podpisania przez 20 ww. organizacji gotowości do zawarcia partnerstw z ROPS na rzecz 

wdrażania priorytetów Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 

2020 r. oraz innych projektów, w tym systemowych, konkursowych i innowacyjnych 

(11.03) 

6) udzielanie porad i informacji o kontaktach do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

7) udostępnienie miejsca spotkania oraz sprzętu multimedialnego dla NGO prowadzących 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i zainteresowanych budowaniem wspólnej drogi 

rozwoju ES w regionie (2 razy) 
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

1) Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu – patrz punkt 2. 

2) do 11 organizacji pozarządowych wysyłany był comiesięczny Biuletyn Informacyjny 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy i opracowania z zakresu wielkopolskiego rynku pracy.  

3) do 3 organizacji pozarządowych wysłano publikację opracowaną na podstawie wyników 

badania zrealizowanego przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy pn. 

„Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim”. 

4) do 7 organizacji pozarządowych wysłano publikację opracowaną na podstawie wyników 

badania zrealizowanego przez WORP pn „Potrzeby informacyjne pracodawców oraz 

instytucji województwa wielkopolskiego”. 

5) do 3 organizacji pozarządowych wysłano publikację opracowaną na podstawie wyników 

badania zrealizowanego przez WORP pn. „Teraźniejszość i przyszłość budownictwa  

w województwie wielkopolskim”. 

6) do 3 organizacji pozarządowych wysłano publikację opracowaną na podstawie wyników 

badań własnych zrealizowanych przez WORP pn. „Analizy i prognozy rynku pracy  

w Wielkopolsce. Badania własne”. 

7) 2 organizacje pozarządowe zamieściły w swoich publikacjach stałych informację  

o działalności prowadzonej przez WORP. 

8) Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 r. zrealizowano badanie 

ewaluacyjne, którego jednym z odbiorców były organizacje pozarządowe działające na 

rzecz obszarów wiejskich (badanie pn. „Ocena wpływu interwencji funduszy 

strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”) 

oraz działające na rzecz osób niepełnosprawnych (badanie pn. „Ocena możliwości 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego  

PO KL w województwie wielkopolskim”). Wersje elektroniczne obu badań oraz broszury 

zawierające streszczenia najważniejszych ich wyników są opublikowane na stronie 

internetowej WUP pod adresem  http://www.efs.wup.poznan.pl/programy/po-kl/publikacje 

w zakładce: publikacje o charakterze społeczno-ekonomicznym- raporty, analizy, 

sprawozdania. Dodatkowo WUP w Poznaniu udzielał wsparcia NGO także poprzez 

pomoc administracyjną, nieodpłatne udzielenie sali, sprzętu i urządzeń na potrzeby 

organizacji z inicjatywy PKPP Lewiatan w WUP w Poznaniu. W dniu  

3 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie warsztatowe zaplanowane w ramach realizacji 

projektu „Modelowe rozwiązania flexicurity”. 
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VI. Zewnętrzne środki finansowe zarządzane przez  
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

1.  Dotacje o charakterze finansowym dla organizacji pozarządowych  
 w ramach swoich zadań lub kompetencji poza Programem Współpracy   
(dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw 
wspólnotowych). 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, ze zm.) 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2011 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania: 

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek 

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność  

w tych  dziedzinach 

3. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw 

zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych  

i elektronicznych: 

 dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością , 

 kierowanych do osób niepełnosprawnych-w tym publikowanych drukiem powiększonym, 

pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania. 

 

Wpłynęły 53 oferty, podpisano 29 umów. Na konkurs przeznaczono 500 000 zł ze środków 

PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

 

Następnie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, ze 

zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2011 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania 

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek; 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych-

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania 

ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 
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podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania 

nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 

4. Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób 

niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową; 

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-

przewodników; 

6. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych  dziedzinach; 

7. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 

społecznego i zawodowego; 

8. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  

i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; 

9. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw 

zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach 

elektromagnetycznych i elektronicznych: 

 dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością , 

 kierowanych do osób niepełnosprawnych-w tym publikowanych drukiem powiększonym, 

pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym  do czytania. 

 

Wpłynęło 89 ofert, podpisano 34 umowy. Na konkurs przeznaczono 1 500 000 zł ze środków 

PFRON będących w dyspozycji SWW 

 

Ponadto ROPS zorganizował otwarty nabór 4 partnerów do projektu „Wielkopolskie Centrum 

Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zachowania trwałości funkcjonowania 

instytucji ekonomii społecznej” (na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2006  Nr 227, poz. 1658, ze zm.), na który 

przeznaczono 299 127,10 zł.  

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2011 w ramach komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce podpisał 63 umowy (na 367 

złożonych ofert) na dofinansowanie realizacji projektów przez organizacje posiadające status 

organizacji pozarządowych na ogólną wartość 11 620 194,22 zł.  

 

 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
 

Poniżej prezentowane są działania zrealizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach realizacji Planu Działania na lata 2010 – 2011 Sekretariatu 

Regionalnego KSOW, działającego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów  

Wiejskich. Wszystkie wymienione poniżej zadania zostały zrealizowane we współpracy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.  

Wskazane w poniższej tabeli kwoty sfinansowane są ze środków Pomocy Technicznej – 

Schemat III PROW – 2007 – 2013.  
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Lp. 
Nazwa przedsięwzięcia - 

zrealizowane zadanie 

Nazwa 
organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 
zaangażowanych 

środków 

Rezultaty zadania wykonanego 
przez UMWW  
w ramach współpracy przy 
organizacji wydarzenia. 

1. 

II Światowy Festiwal Wikliny i 
Plecionkarstwa. 
1. Konkurs kulinarny – Swojskie Jadło. 
2. Forum Wikliny 
3. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Wikliniarzy                     
i Plecionkarzy 

27 207,13 zł 
 

1. Nagrody dla 10 Kół Gospodyń 
Wiejskich w konkursie Swojskie 
Jadło. 
2.Zatrudnienie wykładowców, 
tłumaczenie symultaniczne, 
wynajęcie sali. 
3. Koncert  ZPiT „Łany” 

2. 
Warsztaty dla dzieci „Wieś moich 
dziadków, moich rodziców i moja” 

Fundacja Patria 
9 939,41 zł 

 

1. Materiały na warsztaty 
plastyczne i wycieczki do 
Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego – muzeum  
w Dziekanowicach. 

3. Wiejska Polska – konferencja 
Krajowe 

Stowarzyszenie 
sołtysów 

9 730,58 zł 
1.Udział  w dwudniowej 
konferencji 36 uczestników - 
dojazd, zakwaterowanie. 

4. 
Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki  - 
AGROTRAVEL 

8 LGD 
36 872,69 zł 

 
Udział  8 LGD w targach jako 
wystawców. 

5. 
Study – Tour –prezentujące  dorobek 
LGD zlokalizowanych na konińskim 
odcinku Wielkiej Pętli Wielkopolski 

LGD „Dwa 
Mosty” 

7 000,00 zł 
Udział  50 uczestników Study- 
Tour. 

6. 
Międzynarodowe Targi Regionów i 
Produktów Turystycznych Tour - Salon 

16 LGD 
67 033,33 zł 

 
Udział 15 LGD w targach jako 
wystawców. 

7. 
Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego  I i II 
moduł 

11 LGD 307 903,29 zł 

Dwadzieścia jeden  dwudniowych 
szkoleń dla kobiet działających na 
terenie jedenastu LGD. 
Konferencja podsumowująca 
realizację Szkoły. 

8. 
Konferencja  - „Wsparcie nawiązywania 
współpracy pomiędzy LGD – współpraca,                                 
a nie konkurencja” 

31 LGD 
17 342,35 zł 

 

Spotkanie przedstawicieli 31 LGD- 
prezentacja dorobku i wymiana 
doświadczeń. 

9. 
„Rola Sieci Regionalnych                             
w Federacji Sieci Krajowej i Budowanie 
Marki Regionów” – Seminarium 

Wielkopolska 
Sieć LGD 

10 933,52 zł 
 

1. Udział  przedstawicieli WS – 
LGD w seminarium. 
2. Zatrudnienie  1 wykładowcy 
podczas seminarium. 

10. 
Konferencja  "Z funduszem sołeckim ku 
odnowie wsi" 

Krajowe 
Stowarzyszenie 

sołtysów 

6 599,80 zł 
 

Organizacja  seminarium  dla 150 
uczestników. 

11. 

„Możliwości wykorzystania architektury 
regionalnej 
we współczesnym budownictwie”. 
Ogólnopolska Konferencja 

Towarzystwo 
Kulturalne „Echo 

Pyzdr” 
6 000,00 zł 

1.Zatrudnienie prelegentów i 
wyjęcie  Sali. 

 Łączny koszt współpracy 506 562,10 zł  
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VII. Ocena realizacji Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami  

pozarządowymi (…) na rok 2011. 

1. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
zleconych w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w trybie otwartych konkursów ofert zawarte są w Tabeli Nr 7, 

stanowiącej załącznik do sprawozdania. 

 

Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz jednostek 

organizacyjnych podległych Zarządowi Województwa Wielkopolskiego: 

  
1) Departament Edukacji i Nauki. 
 

 Fundacja Obywatelska „Bazar” w Poznaniu otrzymała 25 000,00 zł w ramach 

konkursu na realizację projektów edukacyjnych z zakresu wychowania 

obywatelskiego. 

Zadanie realizowano w terminie: 1.06.2011 r. – 10.11.2011 r., uczestniczyło w nim 2 

wolontariuszy. 

Realizacja zadania objęła 814 osób i przyniosła następujące efekty/rezultaty: 

 podniesienie (przynajmniej o 50%) poziomu wiedzy na temat samorządu 

terytorialnego 

 wzrost świadomości społecznej i kompetencji obywatelskich 

 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu otrzymało 18 000,00 

zł dotacji w ramach konkursu - Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na 

temat Wielkopolski jako element realizacji edukacji regionalnej. Zadanie realizowano 

w terminie 1.06.2011 r. – 15.07.2011 r. 

 pogłębienie wśród młodzieży wiedzy na temat regionu, jego historii, flory, 

fauny, tradycji i gwary. 

W realizacji zadania uczestniczyło 2 wolontariuszy i wzięło w nim udział 199 

beneficjentów.  

 

 Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie” w Poznaniu 

otrzymała 17 400,00 zł w ramach konkursu na wspieranie projektów edukacyjnych  

o charakterze międzynarodowej współpracy młodzieży. Zadanie realizowano  

w terminie 29.08.2011 r. – 30.09.2011 r. i objęło 20 osób. 

Rezultat: 

 pogłębienie wiedzy z zakresu praw człowieka,  

 nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z osobami z innych krajów 

(uczestnicy pochodzili m.in. z Polski, Gruzji, Albanii, Turcji, Afganistanu). 
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2) Departament Kultury 

 

 Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu otrzymało 10 000 zł dotacji na realizację 

zadania o nazwie „V Multi Art. Festiwal - Festiwal Sztuki Młodych, Kalisz 2011” 

realizowanego w terminie 29.08-30.10.2011 r. 

Zorganizowano 21 imprez o wysokich walorach artystycznych, które przyczyniły się 

do promocji młodych artystów. Działanie miało charakter imprezy masowej,  

w związku z czym nie udało się oszacować liczby jego beneficjentów. 

 

 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie otrzymał 20 000 zł dotacji na 

realizację zadania o nazwie „IV Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr Licheń 2011 pod 

honorowym patronatem Prezydenta i Prymasa RP” realizowanego w terminie  

9.03 - 15.12.2011 r. 

Założone cele zostały zrealizowane w całości, brak danych odnośnie szacowanej 

liczby beneficjentów. 

 

 JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka'70 w Ostrowie Wlkp. otrzymało 

20 000 zł dotacji na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES 

FESTIVAL Jubileuszowa 20 edycja” w terminie 07.04 - 15.12.2011 r. 

W ramach festiwalu zorganizowano wystawę gwiazd bluesa oraz przeprowadzono  

8 koncertów. Szacuje się, że w festiwalu wzięło udział ok. 1000 uczestników. 

 

 Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "MEMORAMUS" w Poznaniu 

otrzymało 30 000 zł dotacji na realizację zadania pn. „Trwała Pamięć Pokoleń -  

V Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katyński” w dniu 15.10.2011 r. 

Zadanie miało na celu: 

 pogłębienie wiedzy związanej z losami Polaków  na Wschodzie w czasie II WŚ, 

 zacieśnienie więzi polsko-rosyjskich, poprzez uczestnictwo we wspólnym 

projekcie o charakterze historycznym. 

 

 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu otrzymało  

25 000 zł na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Lutniczy 

im. H. Wieniawskiego - Poznań 2011” w terminie 1.03.2011 - 30.12.2011 r. 

Wsparcie organizacji najstarszego w świecie międzynarodowego konkursu 

skrzypcowego przyczyniło się do promocji Poznania i Wielkopolski na arenie 

międzynarodowej, szczególnie w związku z przyznaniem konkursowi tytułu 

ambasadora RP w czasie prezydencji Polski w Radzie UE. Szacowana liczba 

odbiorców konkursu to ok. 80 000 osób.  

 

 Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAR otrzymało 44 000 zł 

dotacji na realizację zadania pn. „SoundsFORfreedom 2011 - Międzynarodowy 

Festiwal Kultury Niezależnej” w terminie 9.05 - 17.09.2011 r. 

Dzięki temu odbył się festiwal muzyki klubowej, na którym zaprezentowało się  

45 artystów, a także miały miejsce prezentacje muzyki klubowej. W festiwalu 

uczestniczyło ok. 800 osób.  
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 Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance otrzymała 5 000 zł na realizację 

zadania „NOTEĆ BARKA SZTUKI. Reaktywacja rzeki, warsztaty edukacyjno-

artystyczne dla lokalnej społeczności” w terminie 01.04 - 15.09.2011 r. 

Założone cele tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane w całości – w warsztatach 

wzięło udział ok.100 beneficjentów. 

 

 Fundacja TRANSATLANTYK w Poznaniu otrzymała dotację w wysokości 200 000 zł 

na organizację „Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK  

w Wielkopolsce” w terminie 2.08 - 31.10.2011 r.  

Festiwal, za cel stawiający sobie budowanie silniejszych związków społecznych 

poprzez stworzenie platformy artystycznej, która poprzez muzykę i film porusza 

ważne społecznie tematy przyniósł jednocześnie znaczne korzyści w zakresie 

międzynarodowej promocji Poznania i Wielkopolski. 

 

 Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu – 

otrzymała dotację w wysokości 500 000 zł ma organizację festiwalu „Malta Festival 

Poznań 2011” w terminie 15.06 - 31.10.2011 r., a w realizacji zadania uczestniczyło 

87 wolontariuszy. 

W efekcie Zorganizowano 412 wydarzeń artystycznych w ramach festiwalu,  

a wprowadzone zmiany programowe w stosunku do poprzednich edycji umożliwiły 

stworzenie bardziej dopasowanej do  potrzeb widzów festiwalu, których łączną liczbę 

szacuje się na ok. 115 000 osób. 

 

3) Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

 

 Fundacja ODZEW w Lesznie otrzymała 67 374,00 zł dotacji w ramach konkursu 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego  

z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień” na realizację zadania pt. „Wakacyjna terapia z mamą” w terminie  27.06 -

31.08.2011 r. 

Celem realizacji tego zadania był wzrost świadomości jego uczestników w zakresie 

profilaktyki uzależnień, wzięło w nim udział 180 osób. 

 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(miejscowość Skrzynka) z kolei, w ramach konkursu „Organizacja wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

otrzymało dotację w wysokości  200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wakacje 

moich marzeń” w terminie 05.07 - 17.08.2011 r. 

W powyższym wyjeździe wzięło udział 350 osób, a jego celem był, podobnie  

j.w., wzrost świadomości uczestników w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 

 Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo" w Poznaniu  

w ramach powyższego konkursu również otrzymało z kolei dotację w wysokości  

35 226,00 zł na realizację w formie wsparcia zadania pt. „Ty, Poznań i poznanie”   

w terminie 29.07 - 17.08.2011 r., w którym uczestniczyło 120 osób. 
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 Wielkopolska Fundacja ETOH Poznań w ramach konkursu „Organizacja 

spotkania szkoleniowo – edukacyjnego dla osób zajmujących się profesjonalnie 

tematyką przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) –  

ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzależnień jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego” otrzymało dotację  

w wysokości 66 120,00 zł na realizacją zadania pt. „Spotkanie pełnomocników/ 

koordynatorów gmin wielkopolskich ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień pn. Strategia i działania gmin w obszarze problemów uzależnień 

wynikające z nowych zapisów prawnych” w terminie 01.09 - 28.11.2011 r.  

Celem tego przedsięwzięcia był wzrost umiejętności osób profesjonalnie zajmujących 

się tematyką uzależnień, a uczestniczyło w nim 240 osób. 

 

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 Stowarzyszenie Aktywne Grońsko (miejscowość Grońsko) w ramach konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację zadania w terminie 01.06 – 31.07.2011 r.,  

w efekcie którego wyznaczono trasy spacerowe i umieszczono na nich bajkowe 

postacie oraz stworzono kompleks rekreacyjny dla dzieci, otrzymało dotację  

w wysokości 19 880,00 zł. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych było 

14 wolontariuszy. 

 

 Stowarzyszenie "KuKLINów" w Kobylinie w tym samym konkursie i terminie, 

otrzymało 20 000,00 zł dotacji na realizację zadania dotyczącego uporządkowania 

terenu wokół placu, montażu elementów siłowni zewnętrznej i budowy altanki. Jego 

realizację wspierało15 wolontariuszy, a z jego efektów korzysta 70 osób.  

 

 Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej w Luboszu również w ramach ww. konkursu  

w terminie 01.06 – 31.07.2011 r. otrzymało dotację w wysokości 20 000,00 zł na 

stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, dzięki czemu przy wsparciu  

21 wolontariuszy udał się montaż elementów placu zabaw i altanki rekreacyjnej. 

 

5) Departament Gospodarki 

 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu w ramach „Otwartego konkursu 

ofert w dziedzinie  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011”  

otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. 

„Postaw na przedsiębiorczość” w terminie od 15.05 do 15.10.2011 r. 

Realizacja tego zadania polegała na przeprowadzeniu szkolenia mającego na celu 

podniesienie poziomu wiedzy informatycznej oraz wyeliminowanie wykluczenia 

cyfrowego wśród rzemieślników prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Wielkopolski. Uczestniczyło w nim 45 beneficjentów. 

 

 Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie w ramach tego samego 

konkursu otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.900,00 zł na realizację  

w terminie od 8.06 do 14.10.2011 r. zadania pt. „Księgowość w Twojej Firmie”, 

mającego na celu wsparcie rozwoju MSP poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń  
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z zakresu księgowości i rachunkowości. Na jego realizacji skorzystało 69 

beneficjentów.  

 

 Nowotomyska Izba Gospodarcza w Nowym Tomyślu otrzymała w powyższym 

konkursie dofinansowanie w wysokości 9.975,00 zł na realizację w terminie od 8.06 

do 14.10.2011 r. zadania polegającego na zorganizowaniu cyklu spotkań dla 

przedsiębiorców, podczas których przybliżono uczestnikom zagadnienia z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków, w których występują największe 

deficyty wiedzy wśród podmiotów gospodarczych (zgodnie z potrzebą zgłaszaną 

przez nie różnymi kanałami). W zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło łącznie 

ok. 100 osób.  

 

6) Departament Sportu i Turystyki 

 

 Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu -  

w ramach „otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

w roku 2011” otrzymał dotację w wysokości 550 000,00 zł na realizację w terminie 

29.01.2011 r. - 31.12.2013 r. zadania pn. „Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Województwie Wielkopolskim.  

W ramach jego realizacji, poprzez takie działania jak: 

 wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły w kategorii Szkół Podstawowych, 

Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 wyłonienie zwycięskich szkół w dyscyplinach objętych Kalendarzem 

Wielkopolskich Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

udało się osiągnąć efekty w postaci: 

 powiększenia grona dzieci i młodzieży uczestniczącej w aktywnych formach 

spędzania czasu wolnego, 

 podniesienia ogólnej sprawności dzieci i młodzieży, zwłaszcza sprawności 

motorycznej, 

 pobudzenia samorządów do dalszej aktywnej realizacji zadań z zakresu 

szkoleń w obszarze kultury fizycznej. 

 

 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu -  

w tym samym konkursie otrzymało dotację w wysokości 480 000,00 zł na realizację  

w terminie 29.01.2011 r. - 31.12.2013 r. zadania pn. „Organizacja szkolenia 

zawodników oraz upowszechnienie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, 

organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział 

reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich  

i ogólnopolskich”. W efekcie jego realizacji wyselekcjonowano kadrę najlepszych 

zawodników i zawodniczek spośród mieszkańców obszarów wiejskich z województwa 

wielkopolskiego oraz uaktywniono lokalne środowisko do większego uczestnictwa  

w sporcie i podniesienie poziomu organizacji zawodów. 
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 Stowarzyszenie Sportowe Inwalidów „Start” -  

w tym samym konkursie otrzymało dotację w wysokości 88 000,00 zł na realizację  

w terminie 29.01.2011 r. - 31.12.2013 r. zadania pn. „Program stałych, całorocznych 

zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w sekcjach: pływackiej, lekkiej atletyki, 

łuczniczej, bocci, tenisa stołowego, kajakowej, kręglarskiej, narciarskiej, tańca na 

wózkach i innych sposobów adaptowanych oraz udział w imprezach wojewódzkich, 

ogólnopolskich i międzynarodowych”. 

W efekcie realizacji tego zadania uruchomiono programy stałych zajęć sportowych  

w kilku wielkopolskich miejscowościach, ich uczestnicy brali udział w zawodach od 

rangi wojewódzkiej do światowej, co miało także wpływ na promocję Województwa 

Wielkopolskiego. Ponadto zwiększono potencjał szkoleniowy sportu osób 

niepełnosprawnych i jego jakości, co wpłynęło na wzrost ich umiejętności sportowych, 

zagospodarowanie czasu wolnego oraz przełamywanie barier psychologicznych  

i zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzięki tym działaniom organizacja „Start” 

zwiększyła także zasięg swoich działań. 

 

 Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego  

w Jaszkowie - otrzymało dotację w wysokości 45 000,00 zł na realizację  

w terminie 01.07 - 10.08.2011 r. zadania pn. „Mistrzostwo Europy w 3 dyscyplinach 

jeździeckich: w skokach przez przeszkody, w ujeżdżaniu i w wszechstronnym 

konkursie konia wierzchowego”. Organizacja imprezy skutkowała zdobyciem 

doświadczenia we współzawodnictwie sportowym zawodników, przetarcie  

im szlaków na arenie międzynarodowej poprzez nawiązanie nowych znajomości,  

a pośrednio także promocją regionu i  kraju oraz wzrost zainteresowania sportem  

i rekreacją konną. W zawodach wzięło udział 170 zawodników. 

 

 Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu zorganizowała „Światowe 

Regaty Wioślarskie”, na realizację których w terminie 12.08 - 21.09.2011 r. otrzymała 

dotację w wysokości 50 000,00 zł. Tego rodzaju zawody mają wpływ na wzrost 

popularności dyscypliny wśród mieszkańców regionu, a w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży, promocję zdrowego trybu życia i uświadamianie możliwość czynnego 

uprawiania sportu. Ponadto dostarczają mieszkańcom emocji i promują Wielkopolskę 

jako silny ośrodek sportowy i gospodarczego. W organizacji zawodów uczestniczyło 

120 wolontariuszy, a udział wzięło 2 169 zawodników. 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu w „Otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego  

w roku 2011” otrzymało dotację w wysokości 108 000,00 zł na realizację w terminie 

13.04 - 31.12.2011 r. zadania pn. „Organizacja szkoleń i zajęć doszkalających 

ratowników wodnych”. Głównym celem przeprowadzonych szkoleń było podniesienie 

umiejętności ratowników w zakresie ratownictwa wodnego i obowiązujących 

standardów oraz zwiększenie liczby ratowników i grona ratowników z uprawnieniami 

profesjonalnymi. Uczestniczyło w nich 1265 osób. 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie - 

otrzymało dotację w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja 

pociągu specjalnego „Flota Wielkopolski” prowadzonego wolsztyńskim parowozem  
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z Poznania do Gdańska” w terminie 20.07-16.08.2011 r. Wydarzenie to miało na celu 

międzynarodową promocję turystyki kolejowej opartej na taborze Parowozowni 

Wolsztyn i samej Wielkopolski oraz ukazanie walorów turystycznych zabytków 

techniki kolejowej. W imprezie wzięło udział 316 osób. 

 

 Stowarzyszenie „Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego”  

w Jaszkowie- 

na „Remont podłoża na zewnętrznym parkurze skokowym i rozprężalni – głównej 

arenie Mistrzostw Europy Pony 2011 w skokach przez przeszkody”  

w terminie 16.05 - 30.06.2011 r. otrzymało dotację w wysokości  50 000,00 zł. Miał on 

na celu stworzenie profesjonalnego podłoża spełniającego wymagania i oczekiwania 

Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, a tym samym poprawienie warunków 

skokowych dla koni i zawodników oraz zwiększenie szans ośrodka na organizację 

kolejnych imprez jeździeckich. 

 

 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w Słupcy 

Na realizację zadania pn. ”II Część oznakowania szlaku kajakowego na rzece 

Warcie” w terminie 25.05 - 31.12.2011 r. otrzymało dotację w wysokości 50 000,00 zł. 

Efekty realizacji zadania to m.in.: 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej Warty i całego szlaku turystycznego, 

 wkład w powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego, 

 stworzenie możliwości przepłynięcia rzeką całego województwa wielkopolskiego  

z oznakowaniem. 

 

 Stowarzyszenie Rowerowa Wielkopolska w Poznaniu 

Na „Odnowienie oznakowania Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej [TRR] odcinka 

południowego Poznań-Siemianice (280 km)” w terminie 25.05 - 31.12.2011 r., 

otrzymało dofinansowanie 40 000,00 zł, które przyniosło efekt w postaci m.in.: 

 możliwości sprawnego przejazdu szlakiem, 

 wzmocnienia pozycji regionu na rynku turystycznym, 

 wzrost zainteresowania turystów walorami regionu, 

 zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku. 

 

 Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 

W ramach „otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 

2011  na organizację „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2011” w terminie 07.05 -

31.08.2011 r. otrzymał dotację w wysokości: 100 000,00 zł. Impreza miała na celu: 

 rozpowszechnienie Programu Moje Boisko – Orlik 2012 w gminach i powiatach, 

 podniesienie sprawności fizycznej uczestników turnieju, 

 wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy w roczniku 1998 i młodszych oraz 

koszykarek w roczniku 1995 i młodszych,  

 promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego tryby życia.  

 

W Turnieju wzięło udział  5750 uczestników. 
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7) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren - Poznań 

Na realizację zadania „wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin” w terminie 

17.06 -15.12.2011 r. otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.  

W efekcie przeprowadzono cykl warsztatów rozwojowych dla rodziców małych dzieci 

w wieku od urodzenia do trzech lat oraz cykle rozwojowych spotkań rodzinnych, 

przygotowano i rozdystrybuowano 3 poradniki promujące dobre praktyki i najnowszą 

wiedzę oraz przygotowano i dystrybuowano film promującego dobre praktyki  

w zakresie roli rodziny w rozwoju małego dziecka.  

W warsztatach wzięło udział 255 rodziców, w spotkaniach rodzinnych uczestniczyło 

96 rodzin, poradniki i film trafiły do ok. 1500 rodziców. 

 

 Fundacja "Dr Clown" - Poznań 

Na realizację zadania „wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin” w terminie 

15.05.-15.09.2011 r. otrzymała dotację w wysokości 25 000,00 zł.  

W rezultacie zorganizowano 10-dniowy wyjazd dla dzieci, których rodzeństwo jest 

długotrwale hospitalizowane (powyżej pół roku) w szpitalach dziecięcych, ze 

szczególnym uwzględnieniem oddziałów kardiologicznych, onkologicznych oraz 

nefrologicznych oraz przeprowadzono zajęcia artystyczne, sportowe i dydaktyczne. 

W wyjeździe uczestniczyło 20 osób. 

 

 Pro-Senior oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Piła//Warszawa (Oddział Piła) 

Na zadanie „realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora  

i promujących twórczość osób starszych” w terminie 01.07 – 30.11.2011 r. otrzymały 

30 000,00 zł dotacji. 

Celem realizacji zadania było utrwalenie pozytywnego wizerunku osób starszych, 

propagowanie idei integracji międzypokoleniowej, przedstawienie społeczności 

osiągnięć seniorów w zakresie ich aktywności  społecznej i artystycznej. Wzięło w nim 

udział 1000 osób.  

 

 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” - Wolsztyn 

Otrzymało 49 820,00 zł na realizację w terminie 13.06 -15.12.2011 r. zadania 

„Modelowe działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore”. 

W rezultacie zorganizowano: 

 88 godz. zajęć z hipoterapii, 

 88 godz. zajęć z rehabilitacji w wodzie, 

 152 godz. zajęć z metody Integracji Sensorycznej, 

 152  godz. zajęć z rehabilitacji, 

 90 godz. zajęć z metody EEG Biofeedback, 

 108 godz. zajęć ze stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, 

 60 godz. zajęć logopedycznych, 

 60 godz. zajęć psychologicznych, 

 60 godz. zajęć pedagogicznych, 

 4 warsztaty (8 godz.) dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie nt. różnych 

metod wspomagania rozwoju. 
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Zadanie realizowano przy wsparciu 2 wolontariuszy, uczestniczyło w nich 90 osób. 

 

 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych 

Intelektualnie Empatia - Poznań//Trzcianka 

W ramach „otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 

2011” na realizację w terminie 1.07.-15.12.2011 r. zadania „Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością” 47 955,00 zł.  

W efekcie:  

– odbyły się 2 akcje społecznie użyteczne, 

– odbył się „Piknik z WTZetem”, 

– przeprowadzono 15 warsztatów z edukacji obywatelskiej, 

– odbyło się I Wielkopolskie Forum Warsztatów terapii Zajęciowej, 

– utworzono profil „Wielkopolskie Warsztaty Terapii zajęciowej” na portalu 

facebook.pl, 

– ukazało się 16 artykułów w prasie, na portalach i stronach www promujących 

działalność uczestników WTZ. 

W akcjach społecznie użytecznych wzięło udział 70 osób, ok. 150 osób uczestniczyło 

w „Pikniku z WTZetem”, a dalszych ok. 150 osób w I Wielkopolskim Forum 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Realizację tych wydarzeń wspierało 2 wolontariuszy.  

 

 Fundacja Aktywności Lokalnej - Puszczykowo 

Na realizację zadania „Działania na rzecz wspierania promocji ekonomii społecznej  

i jej rozwoju w Wielkopolsce” w terminie 15.07 – 15.12.2011 r. otrzymała dotację  

w wysokości 30 000,00 zł.  

W efekcie wydano 9 numerów „Inicjatyw Obywatelskich” oraz 2 numery dodatków 

specjalnych o średnim nakładzie  30 tys. Egzemplarzy. W konferencji uczestniczyło 

110 osób, a ok. 300 przedstawicieli organizacji pozarządowych zapoznało się  

z dodatkiem „IO”. 

 

8) Wojewódzki Urząd Pracy   

 

 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin 

W ramach „otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej w 2011 roku” otrzymała dofinansowanie w wysokości 

22 000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty aktywizujące osoby 

niepełnosprawne na rynku pracy - Widzieć się w pracy” w terminie 01.08 -  

07.11.2011 r. 

W rezultacie: 

 przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych, dzięki 

którym nastąpił wzrost wiedzy uczestników z zakresu współczesnych 

technologii dostępowych oraz podstawowych ulg i uprawnień związanych  

z niepełnosprawnością narządu wzroku, 

 zorganizowano zajęcia informatyczne, które przyczyniły się do zwiększenia 

umiejętności uczestników z zakresu obsługi komputera przy wykorzystaniu 

specjalistycznego oprogramowania odczytu ekranu, 
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 zwiększono wiedzę uczestników na temat możliwości jakie daje Internet, 

szczególnie w kontekście aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienia  

w formie telepracy, 

 zorganizowano spotkanie integracyjne. 

 

  Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„OPUS”, Jarocin 

Otrzymało dotację w wysokości 26 000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty 

aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy - Aktywne poszukiwanie pracy” 

w terminie 01.09 - 31.10.2011 r. 

W rezultacie: 

 przeprowadzono 144 godziny oraz 15 godzin integracyjnych, dzięki którym 

nastąpił wzrost wiedzy 24 uczestników projektu na temat aktywnego 

poszukiwania pracy, umiejętności społecznych oraz obsługi programów 

komputerowych i korzystania z Internetu, 

 podniesienie kompetencji kluczowych uczestników, poprawa ich umiejętności 

interpersonalnych i społecznych, zwiększenie świadomości własnych potrzeb  

i samooceny, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, 

 wyposażono uczestników projektu w materiały szkoleniowe oraz płyty CD. 
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2.  Kontrola i zagadnienia problemowe w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 Departament Sportu i Turystyki: 

 

Główne kwestie problemowe: 

 procedura związana z uzupełnianiem braków formalnych ofert składanych w ramach 

otwartych konkursów ofert znacząco wydłużyła procedurę konkursową, tym samym 

skracając termin realizacji zadań publicznych w roku 2011 oraz uniemożliwiając 

dofinansowanie wartościowych zadań realizowanych w pierwszym kwartale roku; 

 nieterminowe składanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego oraz liczne 

nieprawidłowości zawarte w składanych sprawozdaniach; 

 zmniejszania kosztu całkowitego zadania względem przedstawionego w ofercie lub 

korekcie kalkulacji kosztów do oferty, zmiana zakresu merytorycznego zadania bez 

informowania zleceniodawcy o zaistniałych zmianach, brak zaproszeń dla przedstawiciela 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego do udziału w realizowanym zadaniu, 

niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu dofinansowania zadania przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Największym problemem dla organizacji pozarządowych okazały się druki oferty i umowy 

określone Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.  

W przypadku druku oferty najwięcej problemów organizacje pozarządowe miały 

z poprawnym wypełnianiem części kosztorysowej. Ponadto w wielu przypadkach można było 

wywnioskować, ze osoby wypełniające ofertę nie czytały lub czytały bez zrozumienia 

wyjaśnienia zamieszczone na końcu oferty (co jest szczególnie niepokojące). Warto także 

zaznaczyć, że na 226 złożonych ofert aż 167 zawierało braki formalne, o konieczności 

uzupełnienia których były informowane organizacje.  

Mówiąc o problemach z obowiązującym wzorem umowy należy zwrócić uwagę na 

obserwowane przez pracowników ROPS „przyzwyczajenie” organizacji do starego wzoru 

i nie zwracanie uwagi zwłaszcza na zapisy dotyczące wyraźnego podziału wskazującego  

na źródła pochodzenia środków finansowych i niemożności dowolnego przesuwania środków 

między ww. źródłami. 

 

 Ogółem: 

 

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

odpowiedzialne za procedurę zlecania zadań publicznych zajmują się nie tylko oceną 

merytoryczną ofert składanych przez organizacje pozarządowe, ale też nadzorują realizację 

zleconych zadań. 

Najczęściej spotykane uchybienia to przede wszystkim: nieterminowe składanie 

sprawozdań z wykonania zadania publicznego, dokonywanie niezgodnych z ofertą zmian  

w trakcie realizacji zadania publicznego (np. zmniejszanie kosztu całkowitego, zmniejszanie 

zakresu osobowego i rzeczowego czy zmniejszanie wkładu własnego w stosunku  
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do złożonej oferty lub zaktualizowanego kosztorysu, pokrycie z części dotacji kosztów 

niekwalifikowanych) oraz brak opisu dowodów księgowych pod względem merytorycznym  

i formalno-rachunkowym (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994  

o rachunkowości oraz ustawą prawo zamówień publicznych), w tym także brak 

wyodrębnienia dotacji w prowadzonej ewidencji księgowej czy w ogóle brak prowadzenia 

ewidencji księgowej. Znaczna część tych problemów wynika z utrzymującego się cały czas 

niewystarczającego przygotowania merytorycznego organizacji pozarządowych.  

Z analizy liczby i zakresu porad udzielanych przez Punkt Konsultacyjny Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych. Według 

stanu na dzień 30 marca br. wynika, że wspomniane wyżej problemy są w jego ramach 

rozpatrywane, jednak liczba podmiotów je zgłaszających z pewnością jest zbyt niska  

w stosunku do skali występowania tych problemów.  

 


