
 

TABELA NR 7: Rezultaty  realizacji zadań - 2011 
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L.p. 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania 

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

1.  

„Władza i 

obywatel. 

Samorząd i 

samorządność               

w 

Wielkopolsce” 

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego  (§ 6 pkt 

7.1) 

Fundacja 

Obywatelska „Bazar” 

w Poznaniu 

1.06.2011 r. – 

10.11.2011 r. 

- podniesienie (przynajmniej o 

50%) poziomu wiedzy na temat 

samorządu terytorialnego, 

- wzrost świadomości społecznej i 

kompetencji obywatelskich 

2 814 DE 

2.  

„XVIII 

Wielkopolski 

Konkurs 

Wiedzy                           

o Samorządzie 

Terytorialnym” 

j.w. 

Towarzystwo 

Samorządowe 

w Koninie 

1.06.2011 r. – 

30.06.2011 r. 

- pogłębienie wiedzy o 

funkcjonowaniu samorządu 

terytorialnego, 

- pobudzenie aktywności lokalnej 

106 524 DE 

3.  

„Od sejmiku 

średzkiego do 

parlamentu 

wolnej Polski” 

j.w. 
Stowarzyszenie 

„Warto” w Śremie 

15.06.2011 r. – 

30.10.2011 r. 

- rozbudzenie postaw 

obywatelskich, 

- pogłębienie wiedzy na temat 

działania władzy ustawodawczej 

8 104 DE 

4.  „Obywatel LO” j.w. 
Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich 

15.06.2011 r. – 

10.11.2011 r. 

- poznanie dziejów szkoły na tle 

ważnych wydarzeń historycznych i 

przemian społeczno-politycznych w 

kraju, 

- pogłębienie wiedzy obywatelskiej 

3 min. 618 DE 

5.  

„Twórczość 

Czesława 

Miłosza w 

historię, 

kulturę, 

tradycję Polski i 

j.w. 
Stowarzyszenie 

Nasze Kaliskie 

15.06.2011 r. – 

10.11.2011 r. 

- rozbudzenie postawy 

obywatelskiej, 

- pogłębienie wiedzy na temat 

twórczości Cz. Miłosza 

12 100 DE 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Europy 

wpisana” 

6.  

„Międzyszkoln

y Konkurs 

Wiedzy 

„Wielkopolska            

w Europie, 

czyli co 

możemy jej 

zaproponować” 

Upowszechnianie wśród 

dzieci i młodzieży wiedzy 

na temat Wielkopolski 

jako element realizacji 

edukacji regionalnej              

(§ 6 pkt 7.2) 

 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

„Razem z nami” w 

Lesznie 

1.06.2011 r. – 

21.10.2011 r. 

- pogłębienie wiedzy na temat 

regionu, jego tradycji i kultury 
3 

24 + 

uczniowie ZSS 

w Lesznie 

DE 

7.  

„Uroczystość 

zakończenia 

XV 

Jubileuszowego 

Konkursu 

Wiedzy o 

Wielkopolsce” 

j.w. 

Stowarzyszenie 

Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

1.06.2011 r. – 

15.07.2011 r. 

- pogłębienie wśród młodzieży 

wiedzy na temat regionu, jego 

historii, flory, fauny, tradycji i 

gwary 

2 199 DE 

8.  

„Wydanie płyty 

edukacyjnej                              

o 

wielkopolskiej 

muzyce 

chóralnej dla 

szkół 

województwa 

wielkopolskieg

o połączone z 

koncertami 

promocyjnymi 

„Ze 

SKOWRONKA

MI po 

Wielkopolsce – 

projekt dla 

szkół” 

j.w. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru 

Dziewczęcego 

„SKOWRONKI” im. 

Mirosławy 

Wróblewskiej 

6.06.2011 r. – 

10.11.2011 r. 

- zapoznanie dzieci i młodzieży z 

historią wielkopolskiej chóralistyki 
2 

550 osób 

obecnych na 

koncertach + 

uczniowie 780 

szkół, do 

których 

wysłano płytę 

DE 

9.  
„II 

Ogólnopolska 

Gra 

j.w. 
Studencki Klub 

Turystyczny „Viator” 

1.09.2011 r. – 

28.10.2011 r. 

- pogłębienie wiedzy z zakresu 

historii i nauk ścisłych, 
3 ok. 450 DE 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Kryptologiczna 

ŁAMACZE 

SZYFRÓW” 

- popularyzacja Wielkopolski 

10.  
„Wielkopolska 

Żywa 

Biblioteka” 

Wspieranie projektów 

edukacyjnych                     

o charakterze 

międzynarodowej 

współpracy młodzieży                 

(§ 6 pkt 7.4) 

 

Fundacja Instytut 

Badania i Rozwoju 

Aktywności 

Społecznej 

19.08.2011 r. – 

10.11.2011 r. 

- nabycie przez uczestników wiedzy 

na temat Unii Europejskiej oraz 

Prezydencji Polski, 

- wymiana doświadczeń pomiędzy 

młodzieżą polską a osobami z 

innych krajów 

2 149 DE 

11.  

„Wspólna 

historia – 

wspólna 

przyszłość” 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Pamięci Armii 

Krajowej 

10.06.2011 r. – 

12.06.2011 r. 

- nawiązanie współpracy z 

młodzieżą niemiecką, 

- pogłębienie wiedzy z zakresu 

historii XX w., 

- rozwijanie umiejętności 

językowych 

5 43 DE 

12.  

„Course on 

International 

Protection of 

Human Rights 

– Rights of 

National 

Minorities” 

 

Fundacja „Promocja 

Praw Człowieka – 

Badania i Nauczanie” 

29.08.2011 r. – 

30.09.2011 r. 

- 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) 

- 20 DE 

13.   
XLI Międzynarodowe 

Chodzieskie Warsztaty 

Jazzowe - Cho-jazz 2011 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Chodzieskiej 

26.04-

30.09.201 

-popularyzacja muzyki jazzowej 

-promocja miasta i regionu na skale 

krajową i międzynarodową 

2 120 DK 

14.   Rusza Sztuka! 

Stowarzyszenie 

"Bliżej Siebie i 

Natury" 

01.08-

15.11.2011 
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

15.   Język nośnikiem ojczystej 

kultury 

Stowarzyszenie 

Oświatowe 

ONUPHRIUS w 

Czerniejewie 

31.03-

30.05.2011 
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

16.   Organizacja VI Festiwalu Stowarzyszenie 01.05- -przeprowadzenie w ramach  cyklu - 750 DK 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana 

2011 

Miłośników Muzyki 

Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera 

15.12.2011 koncertów w muzyki sakralnej, o 

wysokiej poziomie artystycznym 

-zaproszenie międzynarodowej 

sławy muzyków i kompozytorów 

m.in. Ilya Grubert laureata 

Konkursu im. Czajkowskiego w 

Moskwie 

17.   XIV Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne 

Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury 

Ludowej 

01.06-

30.08.2011 
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

18.   
Festiwal Muzyki 

Organowej w Jarocinie 

VIII edycja 

Towarzystwo 

Muzyczne w 

Jarocinie im. Alfonsa 

Kowalskiego 

17.03-

10.06.2011 
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 900 DK 

19.   
XVI Festiwal Solistów i 

Zespołów Akordeonowych 

Kotlin 2011 

Społeczny Komitet 

Festiwalu Solistów i 

Zespołów 

Akordeonowych 

Kotlin 

01.10-

15.12.2011 
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

20.   

30 lat temu w 

Wielkopolsce - stan 

wojenny. Ocalić od 

zapomnienia 

Stowarzyszenie 

Centrum Edukacji 

Dialogu i Dobrych 

Praktyk w Kaliszu 

- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

21.   
V Multi Art. Festiwal - 

Festiwal Sztuki Młodych, 

Kalisz 2011 

Stowarzyszenie 

Multi Art w Kaliszu 

29.08-

30.10.2011 

-organizacja 21 imprez o wysokich 

walorach artystycznych 

-promocja młodych artystów 

- i-m DK 

22.   
Międzynarodowy Koncert 

na 10 Fortepianów i 

Orkiestrę 

Stowarzyszenie 

Multi Art w Kaliszu 
- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

23.   

Cykl wydarzeń 

kulturalnych "zwiersz się z 

nami pod wieczór" 

Stowarzyszenie 

Promocji Sztuki 

ŁYŻKA MLEKA w 

Kaliszu 

18.04-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 500 DK 

24.   Kalisz wielokulturowy 
Stowarzyszenie 

Żywa w Kaliszu 
01.05- 

30.07.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 600 DK 

25.   IV Ogólnopolski Konkurs 

Kompozytorski "Vox 

Towarzystwo 

Śpiewacze "Echo" w 08.04-
założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 150 DK 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Basilicae Calissiensis" Kaliszu 18.07.2011 

26.   

Rękodzielnictwo 

artystyczne sposobem na 

kultywowanie i promocję 

ludowych tradycji powiatu 

kaliskiego 

Stowarzyszenie 

Ludzi Dobrej Woli 

Ziemi Kaliskiej 

01.04-

15.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 75 DK 

27.   

"Poezja Miłosza słowem i 

pędzlem malowana". 

Projekt edukacyjny dla 

uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów 

i ponadgimnazjalnych w 

ramach obchodów 100. 

Rocznicy urodzin 

Czesława Miłosza. 

Stowarzyszenie 

Nasze Kaliskie 
01.05-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 500 DK 

28.   Przydrożni świadkowie 
Bractwo św. Idziego 

w Mikorzynie 
15.04-

30.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 100 DK 

29.   

"DROGA" - przegląd 

historyczno-kulturalny 

Kępna i Południowej 

Wielkopolski nr 2/2011 

Kępińskie 

Towarzystwo 

Edukacyjno-

Kulturalne 

"DROGA" 

- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

30.   
XXII Ogólnopolski Plener 

Malarski 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Kępińskiej 

1.05-15.12-

2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

31.   

IV Międzynarodowy Kurs 

Muzyczny dla 

Altowiolistów i 

Kontrabasistów im. 

Witolda Friemanna w 

Koninie 

Konińskie 

Towarzystwo 

Muzyczne 

28.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

32.   
VII Przegląd Artystyczny 

Osób Niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie  

"Jesteśmy Wśród 

Was" w Kościanie 

05.08-

30.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
20 500 DK 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

33.   
Bruszczewo - perła 

wielkopolskiej archeologii 

Stowarzyszenie 

Porozumienie Ziemia 

Kościańska 
- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

34.   

Folklor Ziemi Kościańskiej 

- rekonstrukcja stroju, 

muzyki, tańca 

Stowarzyszenie 

Miłośników Folkloru 

"Żeńcy 

Wielkopolscy" w 

Nietążkowie 

04.04-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 40 DK 

35.   
Organizacja Koncertów In 

Regenerationem 

Stowarzyszenie 

Miłośników Muzyki 

w Krotoszynie 

02.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 150 DK 

36.   

"Małe Konfrontacje 2011" 

X Konkurs Literacko-

Fotograficzno-Plastyczny 

dla młodzieży szkolnej 

województwa 

wielkopolskiego 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

25.03-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 1000 DK 

37.   

"Konfrontacje 2011" XXX 

Ogólnopolski Konkurs 

Literacko-Fotograficzno-

Plastyczny 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

16.04-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

38.   

XIII Leszczyński Festiwal 

Muzyczny im. Romana 

Maciejewskiego 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Muzyczne im. 

Romana 

Maciejewskiego 

11.10-

20.11.2011 

-wzrost zainteresowania 

mieszkańców twórczością 

kompozytorów regionu 

leszczyńskiego 

-wzrost zainteresowania 

uczestnictwem w kulturze wyższej 

- 1500 DK 

39.   
Międzynarodowy Festiwal 

Kultury Dworskiej 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Muzyczne im. 

Romana 

Maciejewskiego 

23.08-

30.10.2011 

-częściowa realizacja celów, ze 

względu nie niewystarczające 

środki finansowe 

-zorganizowanie imprez 

poświęconych podtrzymywaniu 

tradycji kultury dworskiej 

- 2500 DK 

40.   IV Ogólnopolski Zlot 

Chórów i Orkiestr Licheń 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 9.03- założone cele zostały zrealizowane - - DK 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

2011 pod honorowym 

patronatem Prezydenta i 

Prymasa RP 

Oddział w Lesznie 15.12.2011 w całości 

41.   Leszno Czuje Bluesa 

Stowarzyszenie 

"Działajmy dla 

Leszna" 

4.03-

31.12..2011 

-popularyzacja muzyki jazzowej 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

Leszna i regionu 

- - DK 

42.   

XXVII Wielkopolski 

Konkurs Młodych 

Instrumentalistów 

Członków Orkiestr Dętych 

im. Jana Schulza 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II 

stopnia im. Romana 

Maciejewskiego w 

Lesznie 

8.03-

30.04.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

43.   

44. Ogólnopolski Konkurs 

Młodych Muzyków im. K. 

Kurpińskiego - V Konkurs 

Pieśni i Arii 

Towarzystwo 

Muzyczne im. Karola 

Kurpińskiego we 

Włoszakowicach 

05.04-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 450 DK 

44.   
III Międzynarodowy 

Konkurs Plecionkarski 

Stowarzyszenie 

Plecionkarzy i 

Wikliniarzy Polskich 

w Nowym Tomyślu 

5.08.15.09-

2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

45.   

Warsztaty Artystyczne 

Experyment 2011 - 

"Przestrzenie 

antagonistyczne" 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Edukacyjne 

"Przestrzeń" w 

Zbąszyniu 

15.05-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
 1200 DK 

46.   

XXXVII Biesiada 

Koźlarska festiwal kultury 

ludowej 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Edukacyjne 

"Przestrzeń" w 

Zbąszyniu 

01.05-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 1500 DK 

47.   

Międzynarodowy Festiwal 

JIMIWAY BLUES 

FESTIVAL Jubileuszowa 

JIMIWAY 

Towarzystwo 

Adoracji Bluesa i 

Rocka'70 w Ostrowie 

07.04-

15.12.2011 

-przeprowadzenie 8 koncertów w 

ramach festiwalu 

Międzynarodow

y Festiwal 

JIMIWAY 

BLUES 

JIMIWAY 

Towarzystwo 

Adoracji 

Bluesa i 

07.04-

15.12.2011 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

20 edycja Wlkp. FESTIVAL 

Jubileuszowa 20 

edycja 

Rocka'70 w 

Ostrowie 

Wlkp. 

48.   

VI Letni Festiwal Orkiestr 

Dętych Południowej 

Wielkopolski 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Zarząd Oddziału w 

Ostrowie Wlkp. 

01.07-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- i-m DK 

49.   

Finał Wojewódzki XXXI 

Ogólnopolskiego 

Konkursu Chórów a 

cappella Dzieci i 

Młodzieży 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Zarząd Oddziału w 

Ostrowie Wlkp. 

07.04-

30.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 200 DK 

50.   
III Europejski Festiwal 

Chórów Nauczycielskich 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Zarząd Oddziału w 

Ostrowie Wlkp. 

29.08-

30.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
0 Ok. 500 osób DK 

51.   

XXIV Turniej Pianistów 

Stypendystów 

Zagranicznych o nagrodę 

im. księcia Antoniego 

Radziwiłła 

Stowarzyszenie 

"Wielkopolskie 

Centrum 

Chopinowskie - 

Antonin" w Ostrowie 

Wlkp. 

26.04-

20.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

52.   

XXVIII Konfrontacje 

Chopinowskie - Antonin 

2011 

Stowarzyszenie 

"Wielkopolskie 

Centrum 

Chopinowskie - 

Antonin" w Ostrowie 

Wlkp. 

27.06-

31.08.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

53.   

XXXJubileuszowy  

Międzynarodowy Festiwal 

"Chopin w barwach jesieni 

- Antonin 2011" 

Stowarzyszenie 

"Wielkopolskie 

Centrum 

Chopinowskie - 

Antonin" w Ostrowie 

Wlkp. 

23.08-

30.10.2011 

-organizacja imprez kulturalnych 

poświęconych  upowszechnianiu 

twórczość F.Chopina 

-wzrost poziomu wiedzy 

uczestników, dotyczącej twórczość 

kompozytora 

  DK 
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konkursu 
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Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 
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zadania 

Dep./j.o. 

54.   
XVI Muzeum Jazz 

Festiwal 2011 

Stowarzyszenie 

JAZZ W MUZEUM 
28.03-

30.05.2011 

- prezentacja gwiazd światowego 

jazzu, bluesa i gospel oraz 

najważniejszych projektów 

muzycznych realizowanych przez 

artystów polskich 

 

- - DK 

55.   

XIX Spotkania Muzyki 

"Chanterelle 

Festival"projekt o zasięgu 

międzynarodowym 

Stowarzyszenie 

Promocji Kultury i 

Sztuki Amabile w 

Ostrowie Wlkp. 

01.05-

13.07.2011 

-zaprezentowanie arcydzieł 

kameralnej muzyki klasycznej, 

klasyki współczesnej  a także 

dokonań  wybitnie utalentowanych 

polskich wykonawców, -

wypromowanie  nowatorskich 

pomysłów artystycznych łączących 

twórczość z odtwórczością 

- 1550 DK 

56.   
Rozśpiewajmy 

Wielkopolskę 

Stowarzyszenie 

Śpiewacze "LIRA" 

Niewidomych, 

Słabowidzących i 

Innych 

Niepełnosprawnych 

w Ostrowie Wlkp. 

14.03-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 410 DK 

57.   
"Tak się nie godzi" - Piotr 

Bednarz 

Stowarzyszenie 

"Ruch Samorządowy 

im. Prof. Mariana 

Falskiego w Kuźnicy 

Grabowskiej 

15.07-

20.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

58.   

XIII Międzynarodowe 

Spotkania Seniorów Piła 

2011 

Stowarzyszenie Pro 

Senior w Pile 
01.06-

30.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 700 DK 

59.   

Realizacja wystawy 

plastycznej pt." Nasza 

Wielkopolska" - jako 

prezentacji 

wielkopolskiego ruchu 

artystycznego w celu 

zainteresowania szerokiej 

Związek Artystów 

Plastyków Zarząd 

Krajowy w Pile 

30.05-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 
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międzynarodowej 

publiczności sztuką 

wielkopolską 

60.   X Salon Wielkopolski 

Związek Artystów 

Plastyków Zarząd 

Krajowy w Pile 

01.10-

25.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

61.   
Noc Świętojańska - czas 

magii i czarów 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Integracji z 

Unią Europejską 

"DOM EUROPY" w 

Gizałkach 

13.06- 

15.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 2500 DK 

62.   

"A w tym Tursku na końcu 

wsi" - Jubileusz 40-lecia 

Zespołu Pieśni i Tańca 

"Tursko" 

Stowarzyszenie 

"Mieszkańcom 

Gminy Gołuchów" 

23.03-

30.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 300 DK 

63.   Muzyka w Muzeum 

Pleszewskie 

Towarzystwo 

Kulturalne 

01.05-

15.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

64.   

Wieczory ze sztuką dla 

dzieci i młodzieży z 

Ośrodka dla dzieci 

niewidomych w 

Owińskach 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Niewidomym i Słabo 

Widzącym 

Absolwentom 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

Dla Dzieci 

Niewidomych w 

Owińskach "Być 

Potrzebnym" 

30.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

65.   

Maraton Gitarowy - 

wydarzenie towarzyszące 

festiwalowi Polish Guitar 

Academy 

BONA FIDE 

Stowarzyszenie 

Wielkopolan 

01.07-

30.10.2011 

-promocja Wielkopolski jako 

światowej stolicy gitary klasycznej 

-wzbogacenie letniej oferty 

kulturalnej regionu 

- - DK 

66.   
Wystawa pt.:" Zamek 

Królewski w Poznaniu 
Komitet Odbudowy 

Zamku Królewskiego 22.03-
-poprawa stanu wiedzy 

uczestników wystawy, dotyczącej 
- 6142 DK 
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w Poznaniu 30.07.2011 historii Zamku Królewskiego 

 

67.   

Międzynarodowy Kongres 

Śpiewu Gregoriańskiego - 

Poznań 2011 - II etap 

(ostatni) 

Międzynarodowe 

Stowarzyszenie 

Studiów Śpiewu 

Gregoriańskiego - 

sekcja polska 

01.05-

15.06.2011 

-wypromowanie miasta jako 

centrum kultury o 

międzynarodowym charakterze 

-wzrost zainteresowania śpiewem 

gregoriańskim 

- 40 DK 

68.   

IV Międzynarodowy 

Festiwal Twórczości 

Kobiet NO WOMEN NO 

ART. 

No Women No Art w 

Poznaniu 
01.08-

31.12.2011 

-promocja twórczości kobiet 

- propagowanie wartości 

ekologicznych 

-wpieranie artystek młodego 

pokolenia, oraz prezentacja 

twórczości uznanych artystek 

-propagowanie stylu życia opartego 

na aktywnym uczestnictwie w 

kulturze 

- 5000 DK 

69.   
XV Lednicka Wiosna 

Poetycka 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w 

Poznaniu 

10.04-

31.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

70.   

Wielkopolski Turniej 

Orkiestr Dętych im. Leona 

Schuberta o "Złoty Róg" 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Oddział 

Wielkopolski 

"Macierz" 

- Zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

71.   

II Wielkopolski Konkurs 

Chórów Szkolnych 

"Śpiewająca Wielkopolska 

2011" 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Oddział 

Wielkopolski 

"Macierz" 

4.07-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
0 400 DK 

72.   XXII Wielkopolskie 

Konfrontacje Chórów 

Polski Związek 

Chórów i Orkiestr 

Oddział 

1.08-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
0 1000 DK 
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"Koło - 2011" Wielkopolski 

"Macierz" 

73.   

XXXII Seminarium 

Mediewistyczne im. Alicji 

Karłowskiej-Kamzowej 

FARA, RATUSZ, 

ZAMEK, MAŁE MIASTA 

I MIASTECZKA w 

Kulturze Średniowiecznej 

Europy 

Poznańskie 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk 

30.04-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 80 DK 

74.   
Festiwal Teatralny 

WIZYTA 2011 

Stowarzyszenie 

Artystyczne USTA 

USTA w Poznaniu 

20.10-

30.12.2011 

-organizacja jednego 

przedstawienia w ramach festiwalu 

-promowanie twórczości teatralnej 

w regionie 

- 200 DK 

75.   

Konkurs im. Andrzeja 

Wojtkowskiego dla 

bibliotekarzy 

województwa 

wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy 

Polskich Zarząd  

Okręgu w Poznaniu 

02.06-

15.12.2011 

- uhonorowanie wielkopolskich 

bibliotekarzy za wybitne 

osiągnięcia w pracy zawodowej 

oraz za dorobek naukowy w 

dziedzinie bibliotekarstwa i 

bibliotekoznawstwa 

- 130 DK 

76.   

Promowanie wartości 

kulturalnych i osiągnięć 

twórczych kompozytorów 

wielkopolskich w zakresie 

chóralistyki 

Stowarzyszenie 

Centrum 

Wspomagania i 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

"BRATEK" w 

Poznaniu 

20.06-

31.12.2011 

-promowanie kultury wyższej 

-wzrost zainteresowania 

twórczością wielkopolskich 

kompozytorów 

- - DK 

77.   

"Czas Kultury" wydanie i 

promocja dwumiesięcznika 

społeczno-kulturalnego 

Stowarzyszenie 

Czasu Kultury w 

Poznaniu 

20.07-

31.12.2011 

-promocja miasta Poznani i 

Wielkopolski 

-wspieranie aktywności twórczej 

poznańskich autorów, naukowców, 

artystów 

-ukazywanie sylwetek twórców 

związanych z Wielkopolską 

- - DK 
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78.   

Uruchomienie kolekcji 

internetowej Wypędzeni 

1939 

Stowarzyszenie 

Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

1.04.-

15.12.2011 

- wzrost  zainteresowania historią 

osób wypędzonych z Polski  

w 1939 r. 

-poprawa stanu wiedzy 

uczestników na temat 

Wypędzonych i ich dalszych losów 

  DK 

79.   

III Europejskie Spotkania 

Tradycjonalistów 

Jazzowych 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Muzycznych "BLUE 

NOTE" w Poznaniu 

15.09-

20.10.2011 

-organizacja koncertu edukacyjnego 

dla dzieci, muzyczny przemarsz 

zagranicznych zespołów, koncert 

galowy, koncert klubowy. 

- 510 DK 

80.   
Dni Kultury Niezależnej 

Białorusi PAKRAVA 2011 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Społecznych 

Kulturalny Poznań 

15.09-

15.12.2011 

-wernisaż, pokaz filmów 

dokumentalnych, koncert finałowy. 

Festiwal stworzył możliwość 

spotkania środowisk artystycznych 

z Polski i Białorusi. 

0 750 DK 

81.   Pamiętamy 

Stowarzyszenie 

Kawaleryjskie im. 7 

Pułku Strzelców 

Konnych 

Wielkopolskich 

30.04-

15.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

82.   

VIII Międzynarodowy 

Konkurs Skrzypcowy im. 

Georga Philippa 

Telemanna 

Stowarzyszenie 

Konkursów 

Skrzypcowych im. 

Georga Telemanna 

01.03-

30.04.2011 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

regionu 

-aktywizacja mieszkańców w 

zakresie uczestnictwa w kulturze 

wyższej 

- - DK 

83.   

II Międzynarodowy 

Dziecięcy Festiwal 

Folkloru KIDS FUN 

FOLK 2011 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

"Trzeciego Wieku" w 

Poznaniu 

28.08-

31.07.2011 

-popularyzacja folkloru 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

regionu 

- 5000 DK 

84.   
XI Światowy Przegląd 

Folkloru "Integracje 2011" 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

PARTNER w 

Poznaniu 

01.08-

16.09.2011 

-organizacja imprez (17 wydarzeń 

kulturalnych + imprezy 

towarzyszące), mających na celu 

popularyzację folkloru 

- 12000 DK 

85.   Realizacja projektów 

plastycznych, tanecznych, 

Stowarzyszenie 

Lednica 2000 w 23.03-
- wzrost zaangażowania młodzieży 

w projekty artystyczne o 
- 80000 DK 
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muzycznych (wokalnych i 

instrumentalnych) w 

ramach XV Spotkania 

Młodych LEDNICA 2000 

4 czerwca 2011 "JPII - 

Liczy się świętość!" 

Poznaniu 30.06.2011 zróżnicowanym charakterze (taniec, 

teatr, śpiew, sztuki plastyczne) 

-promowanie aktywnego 

uczestnictwa we wspólnotowym 

życiu kulturalnym 

86.   

Projekt Wydawniczy 

Miasteczko Poznań - 

Wielokulturowa 

Wielkopolska 

Stowarzyszenie 

MIASTECZKO 

POZNAŃ 

01.03-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

87.   Festiwal Haendel 2011 

Stowarzyszenie 

MIłośników Kultury 

i Sztuki w Poznaniu 

01.09-

30.11.2011 

-organizacja 3 koncertów 

festiwalowych, cieszących się 

sporym zainteresowaniem 

mieszkańców miasta i regionu 

-popularyzacja twórczości Haendla 

- 3000 DK 

88.   
Cykl Koncertów Muzyka 

w dawnej Wielkopolsce 

Stowarzyszenie 

MIłośników Kultury 

i Sztuki w Poznaniu 

01.04-

15.12.2011 

-popularyzacja muzyki dawnej w 

regionie 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

Poznania 

 3000 DK 

89.   Teatracje 2011 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Młodych 

Twórców 

V.I.T.R.I.O.L. w 

Poznaniu 

25.03- 

15.12.2011 

-wzrost zaangażowania osób 

niepełnosprawnych w działalności 

artystyczną 

-przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób 

niepełnosprawnym,  -

wyrównywanie szans w zakresie 

równego dostępu do kultury 

- pogłębienie wiedzy uczestników 

projektu na temat terapii i 

wspomagania rozwoju przez taniec, 

teatr i ruch. 

-  DK 

90.   
XII Festiwal Sztuki 

Naszych Dzieci 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Uczniów i 

Absolwentów ZSS nr 

105 oraz Ich Rodzin 

01.03-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 250 DK 
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"Trwanie" 

91.   

Realizacja internetowego 

projektu multimedialnego: 

Profesor Józef Kostrzewski 

(1885-1969) - Wybitny 

Wielkopolanin, Polak i 

Europejczyk 

Stowarzyszenie 

Naukowe 

Archeologów 

Polskich Oddział w 

Poznaniu 

11.04-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

92.   

Koncert Integracyjny z 

okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka 

Stowarzyszenie 

Polskich Artystów 

Muzyków Oddział w 

Poznaniu 

11.05-

15.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
4 250 DK 

93.   

Pierwszy Krzyski Festiwal 

Kultur i Podróży 

TOTUTOTAM" 

Stowarzyszenie 

Popierania i Rozwoju 

Wiedzy o Ochronie 

Środowiska "Czysty 

Świat" w Poznaniu 

28.10-

22.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 500 DK 

94.   

Tylko miłość jest twórcza. 

70-ta rocznica męczeńskiej 

śmierci O. Maksymiliana 

Marii Kolbe. Uchwała 

Senatu RP - "Rok świętego 

Maksymiliana Marii 

Kolbe". Pielgrzymka 

artystyczno - patriotyczna 

Szlakiem Kolbiańskim z 

Poznania do Oświęcimia 

(Auschwitz - Birkenau) 

Stowarzyszenie 

Poznański Chór 

Nauczycieli im. 

Ignacego .Jana 

Paderewskiego 

01.08-

20.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 750 DK 

95.   

Historyczny przyjazd 

Mistrza Ignacego Jana 

Paderewskiego do 

Poznania 

Stowarzyszenie 

Poznański Chór 

Nauczycieli im. 

Ignacego Jana 

Paderewskiego 

21.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

96.   

Organizacja i wykonanie 

15 koncertów z cyklu "Ze 

SKOWRONKAMI po 

Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru 

Dziewczęcego 

"SKOWRONKI" im. 

01.04-

15.12.2011 

- popularyzację kultury muzycznej 

chóru SKOWRONKI 

- twórcze pobudzanie aktywności 

zespołu oraz promowanie jego 

- - DK 
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Mirosławy 

Wróblewskiej 

dorobku artystycznego 

- zwiększenie dostępu do kultury 

wyżej mieszkańcom z regionu 

wielkopolskiego 

97.   

X Jubileuszowy 

Międzynarodowy Festiwal 

Chórów Uniwersyteckich 

Universitas Cantat 2011 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru 

Kameralnego 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

30.05-

30.08.2011 

-promowanie ponadnarodowej 

współpracy międzyuczelnianej 

-zaprezentowani bogactwa kultury 

muzycznej krajów uczestniczących 

w festiwalu 

-wzrost tolerancji i wzajemnego 

szacunku w wymiarze 

międzykulturowym 

 i-m DK 

98.   

XVII Wielkopolski 

Międzyszkolny Konkurs 

Uczniów Klas 

Instrumentów Dętych 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Młodego 

Artysty 'PUER 

Docilis" w Poznaniu 

03.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
4 180 DK 

99.   
XXI Wielkopolski 

Konkurs Wykonawczy 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Młodego 

Artysty 'PUER 

Docilis" w Poznaniu 

15.04- 

30.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 50 DK 

100.   

XII Międzynarodowe 

Targi Agroturystyczne 

2011 

Stowarzyszenie 

Gospodarstw 

Agroturystycznych 

Północnej 

Wielkopolski 

"Krajna" 

12.05-

20.07.2011 

- promocja gospodarstw 

agroturystycznych i regionów 

podczas międzynarodowych targów 

-organizacja imprez 

towarzyszących o charakterze 

kulturalnym: wystaw, koncertów 

-promowanie polskiej tradycji i 

folkloru 

- - DK 

101.   
Projekt edukacyjny 

"Teatracje vel Teatroza" 

Stowarzyszenie 

Teatralne "U 

Przyjaciół" w 

Poznaniu 

01.03-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 142 DK 

102.   Trwała Pamięć Pokoleń - 

V Marsz Pamięci - Stacja 

Stowarzyszenie 

Współpracy ze 
15.10.2011 

-zacieśnienie więzi polsko-

rosyjskich, poprzez uczestnictwo 
- - DK 
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Gniezdowo - Las Katyński Wschodem 

"MEMORAMUS" w 

Poznaniu 

we wspólnym projekcie o 

charakterze historycznym 

-pogłębienie wiedzy związanej z 

losami Polaków  na Wschodzie w 

czasie II WŚ 

103.   
IX Festiwal Zostań 

Gwiazdą Kabaretu 

Stowarzyszenie 

Zostań Gwiazdą 

Kabaretu w Poznaniu 

25.03- 

31.12.2011 

-zachęcenie lokalnych grup 

kabaretowych do zaprezentowania 

swoich dokonań 

-promowanie kabaretu jako 

wartościowej formy rozrywki 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

regionu 

- - DK 

104.   

Klubowe Spotkania 

Kabaretowe Kluska, czyli 

wieczory improwizacji 

kabaretowych 

Studenckie 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Kulturalnej w 

Poznaniu 

01.05-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

105.   
V Europejski Festiwal 

Sztuki Ludowej 

Towarzystwo 

Folklorystyczne 

"Poligrodzianie" w 

Poznaniu 

18.07-

10.10.2011 

-promowania polskiego folkloru na 

saklę europejską 

-prezentacja dziedzictwa 

kulturowego krajów Zjednoczonej  

Europy 

-promocja tradycji i kultury regionu 

Wielkopolskiego 

- - DK 

106.   
XI Festiwal Muzyki 

Pasyjnej i Paschalnej 

Towarzystwo im. 

Feliksa 

Nowowiejskiego w 

Poznaniu 

15.03-

10.05.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 1000 DK 

107.   

Cykl koncertów 

marszałkowskich "Salon 

Muzyczny Feliksa 

Nowowiejskiego 

Towarzystwo im. 

Feliksa 

Nowowiejskiego w 

Poznaniu 

20.06-

31.08.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
 130 DK 

108.   XIV Dni Lwowa i Kresów 
Towarzystwo 

Miłośników Lwowa i 18.08- założone cele zostały zrealizowane - i-m DK 
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w Poznaniu Kresów Południowo-

Wschodnich Oddział 

w Poznaniu 

30.09.2011 w całości 

109.   

Kaziuk 2011 (18.edycja 

imprezy Kaziuk Wileński 

w Poznaniu 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Wileńskiej Oddział w 

Poznaniu 

01.03-

15.04.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
30 - DK 

110.   

Międzynarodowy Konkurs 

Skrzypcowy i Lutniczy im. 

H.Wieniawskiego - Poznań 

2011 

Towarzystwo 

Muzyczne im. 

Henryka 

Wieniawskiego 

1.03.2011-

30.12.2011 

-organizacja najstarszego w świecie 

międzynarodowego konkursy 

skrzypcowego 

-promocja Poznania i Wielkopolski 

w związku  przyznaniem 

konkursowi tytuły ambasadora RP 

w czasie prezydencji Polski w 

Radzie UE 

- 80000 DK 

111.   

Opracowanie i wydanie 17 

numeru rocznika 

oświatowo-historycznego 

"Wielkopolski Powstaniec" 

Towarzystwo 

Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 

Zarząd Główny 

17.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

112.   

Opracowanie i wydanie 

książki pt.:" Powstańcy 

Wielkopolscy… Biogramy 

uczestników powstania 

wielkopolskiego 

1918/1919 tom VIII" 

Towarzystwo 

Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 

Zarząd Główny 

17.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

113.   

Wielkopolska: Ze 

Wschodu i od Zachodu - II 

Zlot Dudziarzy Europy 

Towarzystwo 

Przyjaciół Muzeum 

Narodowego w 

Poznaniu 

01.09-

15.10.2011 

- prezentacja tradycji 

wielkopolskich dud na tle innych 

regionów kraju i Europy 

-wymiana doświadczeń 

- międzypokoleniowy przekaz 

tradycji 

-działania edukacyjne wśród 

mieszkańców Wielkopolski 

- 30000 DK 



 

19 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

114.   Muzy Kapitularza 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Poznańskiej Fary 

23.05-

30.09.2011 

-popularyzacja barokowej muzyki 

kameralnej 

- stworzenie unikatowej oferty 

uczestnictwa w imprezach o 

wysokim poziomie artystycznym 

- 800 DK 

115.   
Staromiejskie Koncerty 

Organowe 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Poznańskiej Fary 

23.05- 

16.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 3000 DK 

116.   

VIII Dni Kultury 

Żydowskiej i Izraelskiej w 

Wielkopolsce 

Towarzystwo 

Wielkopolska-Izrael 
1.04-

30.07.2011 
-koncerty, wystawy, prelekcje. 0 

1120 

 
DK 

117.   

SoundsFORfreedom 2011 

- Międzynarodowy 

Festiwal Kultury 

Niezależnej 

Wielkopolskie 

Forum Inicjatyw 

Kulturalnych 

FRONTAR 

9.05-

17.09.2011 

- Festiwal muzyki klubowej, na 

którym zaprezentowało się 45 

artystów, prezentacje muzyki 

klubowej 

0 800 DK 

118.   

Wydanie kwartalnika 

"Przegląd Wielkopolski". 

(kontynuacja) 

Wielkopolskie 

Towarzystwo 

Kulturalne w 

Poznaniu 

01.05-

15.12.2011 

- udostępnianie i 

rozpowszechnianie czytelników 

wiedzy na temat życia kulturalnego 

regionu 

- promowanie patriotyzmu 

lokalnego 

- - DK 

119.   
XXXIV Międzynarodowy 

Listopad Poetycki 

Związek Literatów 

Polskich Oddział w 

Poznaniu 

10.05-

5.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
200 15000 DK 

120.   

Objazd wystawy 

Wypędzeni 1939 … w 

Wielkopolsce 

Związek Miast 

Polskich w Poznaniu 
2.05-30.12-

2011 

- wystawa pokazuje los obywateli 

polskich  wysiedlanych z ziem 

wcielonych w 1939 r. do III 

Rzeszy, głównie z Wielkopolski, 

ziemi łódzkiej i Pomorza 

- - DK 

121.   
Portret Wielkopolanki - 

Międzychód 2011 

Związek Polskich 

Artystów 

Fotografików Okręg 

Wielkopolski 

01.12 - 

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 150 DK 
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122.   
Współpraca z artystami 

japońskimi z Osaki 

Związek Polskich 

Artystów Plastyków 

Okręg Poznański 

30.09-

3.11.2011 
-wystawa artystów z Osaki - Ok. 800 osób DK 

123.   

IV Międzynarodowy 

Plener Malarski - Żerków 

2011 

Związek Polskich 

Artystów Plastyków 

Okręg Poznański 

13.07-

30.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 10 DK 

124.   
Współpraca artystyczna z 

Brześciem - Białoruś 

Związek Polskich 

Artystów Plastyków 

Okręg Poznański 

22.11-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 150 DK 

125.   
100 lat Związku Polskich 

Artystów Plastyków 

Związek Polskich 

Artystów Plastyków 

Okręg Poznański 

15.09-

30.11.2011 

- w wystawie wzięło udział ponad 

100 artystów, wykonano katalog 

prezentujący dorobek artystów. 

- - DK 

126.   

XXI  Ogólnopolskie 

Sympozjum Sztuk 

Wizualnych - "Sukces jako 

kryterium artystyczne" - 

Skoki 2011 

Związek Polskich 

Artystów Plastyków 

Okręg Poznański 

25.08-

10.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

127.   

A cappella Poznań Festival 

- organizacja festiwalu 

zespołów kameralnych 

Stowarzyszenie 

Miłośników Muzyki 

Kameralnej "Affabre 

Concinui" w 

Poznaniu 

05.05-

15.06.2011 

-promocja twórczości zespołów 

kameralnych 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

miasta 

- - DK 

128.   

XIII Przegląd Zespołów 

Folklorystycznych 

południowo-zachodniej 

Wielkopolski 

Centrum Rozwoju 

Gminy Pakosław 
05.05-

5.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

129.   

Odtworzenie dziecięco-

młodzieżowej kapeli 

dudziarskiej. Warsztaty 

nauki gry na dudach 

wielkopolskich i 

skrzypcach podwiązanych 

Stowarzyszenie  

Zespołu 

Regionalnego 

"Wisieloki" w 

Szymanowie 

08.04-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
 9 DK 

130.   
IIX Chazackie Spotkania 

Kapel Dudziarskich im. 

Anny i Franciszka 

Stowarzyszenie  

Zespołu 

Regionalnego 

01.06-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 
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Brzeskotów "Wisieloki" w 

Szymanowie 

131.   
Plenerowe warsztaty  

"Rytmy Ziemi" 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w 

Zagórowie 

25.05-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
20 300 DK 

132.   

Organizacja IV Otwartych 

Mistrzostw Europy w 

Łucznictwie Konnym 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Łucznictwa Konnego 

w Sokółce 

06.09-

14.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 2000 DK 

133.   

Koncert Jubileuszowy z 

okazji 100-lecia 

Towarzystwa Muzycznego 

im. Mariana Zielińskiego 

w Śremie 

Towarzystwo 

Muzyczne im. 

Mariana Zielińskiego 

w Śremie 

30.05-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- i-m DK 

134.   Zawsze aktywni 

Stowarzyszenie 

Kawęczyńskie 

Forum Rodziców 

15.04-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
25 143 DK 

135.   

Realizacja VIII Konkursu 

Międzywojewódzkiego 

"Sztuka Ludowa Pałuk w 

twórczości dzieci, 

młodzieży i ich 

opiekunów" 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Pałuckiej w 

Wągrowcu 

12.05-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

136.   

Realizacja XIV 

Wągrowieckiego Festynu 

Cysterskiego 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Pałuckiej w 

Wągrowcu 

30.06-

15.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 4000 DK 

137.   

IX Festiwal Muzyki 

Klasycznej im. Adama z 

Wągrowca "Pałucka 

Wiosna Muzyczna" 

Wągrowieckie 

Towarzystwo 

Edukacyjno-

Muzyczne 

23.05-

1.08.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 



 

22 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

138.   Kultura ludowa nas łączy 

Uczniowski Klub 

Sportowy "Diabły" w 

Miłosławiu 

01.05-

30.07.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

139.   

Puszcza Pyzdrska - 

olęderskie tradycje 

budowlane 

Towarzystwo 

Kulturalne "Echo 

Pyzdr" 

15.04-

30.12.2011 

- wykorzystanie potencjału 

turystycznego regionu 

-promocja Pyzdr i regionu 

wielkopolskiego 

-przeprowadzenie warsztatów dla 

mieszkańców regionu 

 150 DK 

140.   

Organizacja XII 

Międzynarodowego 

Zjazdu Wojowników 

Słowiańskich - Grzybowo 

2011 "W bitewnym obozie 

słowian" 

Towarzystwo 

Przyjaciół Grodu w 

Grzybowie 

01.06-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- i-m DK 

141.   

VII Przegląd Strażackich 

Orkiestr Dętych Północnej 

Wielkopolski "Krajenka 

2011" 

Ochotnicza Straż 

Pożarna im. Jana 

Waldowskiego w 

Krajence 

10.05-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 350 DK 

142.   
Przegląd Teatrów 

Dziecięcych "Złote Maski" 

Towarzystwo 

Miłośników Krajenki 
11.04-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

143.   

XXV Jubileuszowy 

Festiwal Piosenki 

Czerwonokrzyskiej 

Towarzystwo 

Miłośników Krajenki 
23.05-

20.07.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

144.   
VI Zakrzewski Sejmik 

Młodzieży 

Stowarzyszenie 

"Strefa Kultury" w 

Zakrzewie 

12.10-

15.11.2011 

-organizacja warsztatów 

historyczno-krajoznawczych 

-przygotowanie Izby Muzealnej i 

wystawy 

- 

 
500 DK 

145.   

Wydanie publikacji w 

formie książkowej pt. 

Monografia Domu 

Polskiego w Zakrzewie 75 

lat działalności na Krajnie 

Stowarzyszenie 

"Strefa Kultury" w 

Zakrzewie 
- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 
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146.   

IV Festiwal Dziecięcych i 

Młodzieżowych Zespołów 

Folklorystycznych "Z 

PRZYTUPEM" 

Stowarzyszenie 

"Strefa Kultury" w 

Zakrzewie 

01.06-

20.07.2011 

-aktywizacja młodzieży 

-popularyzacja folkloru 

-wzbogacenie lokalnej oferty 

kulturalnej 

 800 DK 

147.   
Przegląd filmowy "Kobiety 

kina - inne spojrzenie" 

Stowarzyszenie 

Wychowanków i 

Przyjaciół 

Złotowskiej 

"Jedynki" 

01.09-

30.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 500 DK 

148.   

Międzynarodowy Konkurs 

Skrzypcowy im. H. 

Wieniawskiego - Poznań 

8-23.X.2011 

 

Towarzystwo 

Muzyczne im. 

Henryka 

Wieniawskiego 

15.09-

15.12.2011 

- przesłuchania konkursowe 

zgromadziły szeroką widownię 

szacowaną na ponad 2 mln. 

- Ok. 2 mln DK 

149.   

Międzynarodowy Festiwal 

Filmu i Muzyki 

TRANSATLANTYK w 

Wielkopolsce. 

Fundacja 

TRANSATLANTYK 
2.08-

31.10.2011 

budowanie silniejszych związków 

społecznych poprzez stworzenie 

platformy artystycznej , która 

poprzez muzykę i film porusza 

ważne społecznie tematy 

-międzynarodowa promocja miasta 

i Wielkopolski 

-  DK 

150.   
Malta Festival Poznań 

2011 

Fundacja 

Międzynarodowego 

Festiwalu 

Teatralnego MALTA 

15.06-

31.10.2011 

- organizacja 412 wydarzeń 

artystycznych w ramach festiwalu 

-wprowadzone zmiany programowe 

umożliwiły stworzenie  potrzeb 

widzów oferty festiwalu 

 

87 115000 DK 

151.   
Tańcząc z rzeźbami 

 
Fundacja "Gębiczyn" 09.03-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

152.   

NOTEĆ BARKA 

SZTUKI. Reaktywacja 

rzeki, warsztaty 

edukacyjno-artystyczne dla 

Nadnotecka Fundacja 

Artystyczna w 

Trzciance 

01.04-

15.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 100 DK 
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lokalnej społeczności 

153.   

CAMERA OBSCURA. 

Objazdowy warsztat form 

fotograficznych. 

Wizerunki wielkopolskich 

miast. 

Nadnotecka Fundacja 

Artystyczna w 

Trzciance 

01.06-

15.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 75 DK 

154.   

Festiwal Muzyki 

Kameralnej "Muzyczne 

przestrzenie" 

Fundacja im. 

Zygmunta 

Noskowskiego w 

Gnieźnie 

05.09-

12.12.2011 

-organizacja pierwszej edycji 

festiwalu 

-przeprowadzenie 8 różnych 

koncertów w siedmiu 

miejscowościach Wielkopolski 

-promocja muzyki kameralnej w 

Wielkopolsce 

10 5000 DK 

155.   
II Igry Lednickie nad 

Jeziorem Lednica 

Fundacja Patria w 

Skrzetuszewie 
19.04-

15.06.2011 

-umożliwienie mieszkańcom 

regionu uczestnictwa w imprezach 

kulturalnych o wysokich walorach 

artystycznych 

-poprawa poziomu edukacji 

artystycznej mieszkańców 

30 2000 DK 

156.   
IX Festiwal Kultury 

Gościnnej Wielkopolski 

Fundacja Gościnna 

Wielkopolska w 

Pępowie 

0.8.07-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

157.   
120-lecie Chóru im. T. K. 

Barwickiego 

Fundacja 750-lecia 

Jarocina - Zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

158.   

Znak szczególny - projekt 

będący elementem 

interdyscyplinarnej 

koncepcji identyfikacji 

artystycznej Jarocina - 

stolicy polskiego rocka 

Fundacja Ogród 

Marzeń w Jarocinie 
14.04-

30.10.2011 

-wzrost zaangażowania w życie 

artystyczne regionu wśród dzieci 

niepełnosprawnych 

- przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

- 50 DK 

159.   

VIII Ogólnopolski 

Festiwal Pianistyczny 

"Chopinowskie 

Interpretacje Młodych" 

Konińska Fundacja 

Kultury 
12.10-

20.12.2011 

- wpieranie rozwoju i promowanie 

młodych, utalentowanych pianistów 

-popularyzacja muzyki Fryderyka 

- 100 DK 
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Chopina 

-promocja Konina jako 

miejscowości w której przebywał 

Chopin 

160.   

VII Międzynarodowe 

Leszczyńskie Warsztaty 

Jazzowe 

Fundacja PRO 

MUSICA w Lesznie 
07.03-

31.08.2011 

-popularyzacja muzyki jazzowej 

-stworzenie możliwości 

uczestnictwa w kulturze wyższej 

dla mieszkańców regionu 

leszczyńskiego 

 42 DK 

161.   

Festiwal Muzyki 

Zakazanej (1950-1956) 

Dixilend Jazz & Boogie 

Fundacja Obchodów 

750-lecia Kamionny 
05.10-

31.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 160 DK 

162.   

FOTO SZANSA 

Warsztaty fotograficzne 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Fundacja TRES w 

Zbąszyniu 
08.03-

15.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

163.   

Prowincja w centrum - 

wielkopolska wieś na 

szklanych negatywach 

Fundacja TRES w 

Zbąszyniu 
08.03-

31.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

164.   

Upowszechnianie 

dziedzictwa kultury 

poprzez naukę haftu 

ludowego 

wielkopolskiego. Zjazd 

twórców ludowych. 

Wystawa rękodzieła 

Fundacja im. Św. 

Rity na rzecz 

Europejskiego 

Centrum - Muzeum 

Haftu na Ziemi 

Garkowskiej 

09.03-

16.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

165.   

IX Poznański Festiwal 

Mozartowski VIVA IL 

CANTO 

Fundacja "Krąg 

Przyjaciół 

Poznańskiego Chóru 

Katedralnego" 

05.12-

31.12.2011 

-promowanie kultury wysokiej 

wśród mieszkańców Poznania 

-podniesienie poziomu edukacji 

kulturalnej mieszkańców miasta 

 1600 DK 

166.   
Muzyka Sakralna w 

Żerkowie 

Fundacja "Made in 

Art." w Poznaniu 
18.05-

30.11.2011 

-popularyzacja muzyki sakralnej 

- wzbogacenie oferty kulturalnej 

regionu 

- 250 DK 
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167.   

XI edycja Nagrody im. 

Jerzego Kurczewskiego 

oraz wręczenie nagrody X 

edycji 

Fundacja "Szkoła 

Chóralna 

Kurczewskiego" w 

Poznaniu 

26.06-

20.12.2011 

-uhonorowanie artystów 

zasłużonych dla polskiej 

chóralistyki 

-promowanie chóralistyki w 

społeczeńswie 

- - DK 

168.   Chopin znany i nieznany 

Fundacja Akademii 

Muzycznej w 

Poznaniu 

15.03-

31.12.2011 

-upowszechnianie twórczości F. 

Chopina 

-wzrost poziomu wiedzy dotyczącej 

życia i twórczości Chopina 

- - DK 

169.   
III Letnia Akademia 

Muzyki Dawnej 

Fundacja Akademii 

Muzycznej w 

Poznaniu 

15.03-

15.10.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 430 DK 

170.   

Organizacja 

Międzynarodowego 

Konkursu Dyplomów 

Fotograficznych Poznań 

2011 "Photo Diploma 

Award Poznań 2011" 

Fundacja Akademii 

Sztuk Pięknych w 

Poznaniu 

02.11-

12.12.2011 

-promocja środowiska 

fotograficznego w Wielkopolsce 
- i-m DK 

171.   

Koncerty orkiestry Arte 

dei Suonatori (Poznań) i 

chóru La Maitrise de 

Bretagne (Rennes) w 

stolicach Wielkopolski i 

Bretanii 

Fundacja ARTE DEI 

SUONATORI w 

Poznaniu 

03.11-

31.12.2011 

-popularyzacja muzyki barokowej 

-promocja Poznania i wielkopolski  

w skali międzynarodowej 

- 30000 DK 

172.   
Festiwal "Muzyka Dawna - 

Persona grata" - edycja XII 

Fundacja ARTE DEI 

SUONATORI w 

Poznaniu 

22.03-

30.11.2011 

-zwiększenie zainteresowanie 

muzyką dawną w kraju 
- - DK 

173.   

"Bądźmy Rycerzami" 

powrót do tradycji - cykl 

działań integracyjnych 

popularyzujących 

działalność plastyczną 

mieszkańców Kostrzyna w 

nawiązaniu do legendy o 

Rycerzu Kostro 

Fundacja 

ARTiFAKT w 

Poznaniu 

01.04-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
10 800 DK 
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174.   Egzorcyzmy 

Fundacja BARAK 

KULTURY w 

Poznaniu 
- zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

175.   
VI Poznańskie Dni Kultury 

Prawosławnej 

Fundacja BARAK 

KULTURY w 

Poznaniu 

15.07- 

17.12.2012 

-popularyzacja twórczości Jerzego 

Nowosielskiego 

-czynne zaangażowanie 

publiczności poprzez udział w  2 

przeprowadzonych warsztatach 

-poprawa stanu wiedzy 

uczestników związane z kulturą i 

tradycją prawosławia 

- - DK 

176.   

Wielkopolska 

błogosławionemu Janowi 

Pawłowi II w hołdzie 

Fundacja Chór 

Stuligrosza 

"Poznańskie 

Słowiki" 

06.04-

31.12.2011 

-uczczenie pamięci Jana Pawła II, 

poprzez zorganizowanie koncertu 

chóru 

-dochód zez sprzedaży biletów 

podczas koncertu w Kościanie 

został przeznaczony na budowę 

Kościoła p.w. Błogosławionego 

Jana Pawła II w Kościanie 

- 2000 DK 

177.   
Muzyka polska na 

przestrzeni wieków 

Fundacja Chór 

Stuligrosza 

"Poznańskie 

Słowiki" 

05.09-

8.11.2011 

-prezentacja polskiej muzyki 

chóralnej w wykonaniu Chóru 

Chłopięcego i Męskiego 

„Poznańskie Słowiki” 

-promocja Poznania i Wielkopolski 

- 1000 DK 

178.   
THE PUPILS - Śpiewaj 

razem z nami 

Fundacja Ewy 

Johansen TALENT 

w Poznaniu 

07.03-

30.04.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 1000 DK 

179.   
"Speaking concerts" - cykl 

koncertów edukacyjnych 

Fundacja FABRYKA 

SZTUKI w Poznaniu 
16.03-

30.11.2011 

-aktywizacja mieszkańców 

Poznania do czynnego udziału w 

życiu kulturalnym miasta 

-wzbogacenie oferty kulturalnej 

regionu 

13 2700 DK 

180.   "Muzyka w obozach 

zagłady" - spektakl 
Fundacja FABRYKA - zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 
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multimedialny SZTUKI w Poznaniu 

181.   

Lednica. Tajemnica 

jeziora. Opowieść 

multimedialna 

Fundacja Instytut 

Fotografii PRO 

FOTOGRAFIA  w 

Poznaniu 

23.06-

30.11.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

182.   
NOSTALGIA FESTIWAL 

POZNAŃ 2011 

Fundacja 

Międzynarodowego 

Festiwalu 

Teatralnego MALTA 

05.10-

31.12.2011 

-organizacja koncertów, 

performance’ów i spotkań z 

twórcami , pokazów filmowych 

-propagowanie kameralistyki 

16 2000 DK 

183.   

Organizacja Konkursu na 

Wydarzenie Muzealne 

Roku w Wielkopolsce - 

"Izabella 2010" 

Fundacja Muzeów 

Wielkopolskich w 

Poznaniu 

27.04-

30.06.2011 

-uhonorowanie najlepszych 

przedsięwzięć muzealnych roku 

2010 

- 150 DK 

184.   

Promocja działań 

Wielkopolskich Muzeów. 

Wydawnictwo oraz udział 

w Targach "Tour Salon 

2011" w Poznaniu 

Fundacja Muzeów 

Wielkopolskich w 

Poznaniu 

08.090-

30.11.2011 

-promocja osiągnięć 

Wielkopolskich Muzeów w 

dziedzinie organizacji wystaw, 

programów edukacyjnych i 

osiągnięć naukowych 

-popularyzacja wiedzy o 

funkcjonowaniu i ofercie Muzeów 

Wielkopolskich 

- 30000 DK 

185.   

Koncert Orkiestry 

Kameralnej Polskiego 

Radia Amadeus z udziałem 

Stypendystów MKiDN 

Fundacja Muzyczna 

AMADEUS w 

Poznaniu 

02.06-

31.12.2011 

-popularyzacja kameralistyki 

- umożliwienie mieszkańcom 

Poznania i okolic obcowania z 

kulturą wyższą 

- 1000 DK 

186.   

Inspiracje - projekt 

interdyscyplinarny 

realizowany w mniejszych 

miastach Wielkopolski 

Fundacja Muzyczna 

AMADEUS w 

Poznaniu 
- 

zadanie nie zostało zrealizowane; 
całkowity zwrot dotacji. 

- - DK 

187.   

Karol Szymanowski - 

artysta, który wyprzedził 

swój czas 

Fundacja Muzyczna 

Apollo w Poznaniu 
09.03-

15.09.2011 

-upowszechnienie twórczości 

wybitnego polskiego kompozytora 

K.Szymanowskiego za granicą 

-promowanie dorobku kulturalnego 

- - DK 
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i tradycji Polski 

188.   

Międzynarodowy Festiwal 

Kultury Studenckiej 

ARTenalia 

Fundacja Na Rzecz 

Akademii 

Wychowania 

Fizycznego im. E. 

Piaseckiego w 

Poznaniu 

22.03-

25.05.2011 

-promowania osiągnięć młodych 

artystów i studentów 

-wymiana doświadczeń i wiedzy 

pomiędzy uczestnikami festiwalu 

-aktywizacja społeczności lokalnej 

55 6000 DK 

189.   

Święto Regionalne 

"Kurdesz Kasztelański" z 

Biesiadą Humorystów im. 

Augusta Wilkońskiego 

Fundacja 

Niezależnych 

Inicjatyw i 

Przedsiębiorczości 

"Pogodne" w 

Poznaniu 

19.04-

30.06.2011 

-zaprezentowanie szerszej 

publiczności dorobku artystycznego 

twórców młodego pokolenia 

-promowanie szerokiego wachlarza 

rodzajów twórczości artystycznej 

- i-m DK 

190.   VI Festiwal Wiosny 
Fundacja NUOVA w 

Poznaniu 
01.03-

30.06.2011 

-promowanie dialogu 

międzykulturowego w dziedzinie 

sztuki 

-organizacja imprez artystycznych, 

wykorzystujących wiele gatunków 

sztuki (taniec, teatr, śpiew) 

-międzynarodowa promocja 

Poznania jako centrum kultury i 

sztuki 

- i-m DK 

191.   XVIII Dni Bretanii 

Fundacja Poznań Ille 

et Vilaine DOM 

BRETANII 

20.06-

20.12.2011 

-organizacja 4 imprez (wystawa, 

koncert, spektakl, wykład), których 

celem była popularyzacja wiedzy 

na temat kultury i historii Bretanii 

- - DK 

192.   
III Festiwal Kultur 

Regionów Europy 

Fundacja Poznań Ille 

et Vilaine DOM 

BRETANII 

01.07-

15.11.2011 

-organizacja 10 imprez, których 

celem  było przybliżenie szerszej 

grupie odbiorców historii, tradycji i 

atrakcji turystycznych Moraw 

- - DK 

193.   

II Międzynarodowy 

Festiwal i Kurs Muzyczny 

im. Filipa i Ksawera 

Scharwenków - Szamotuły 

2011 

Fundacja PRO 

CELLO w Poznaniu 
18.04-

30.08.2011 

-zacieśnienie współpracy 

międzynarodowej miedzy 

krajowymi instytucjami 

kulturalnymi i ich partnerami z 

Niemiec 

- 2500 DK 
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-kultywowanie pamięci o 

dokonaniach Wacława z Szamotuł i 

braci Scharwenków 

194.   Czesław Miłosz LIVE 

Fundacja Sztuki i 

Edukacji Filmowej 

SZTUKA 

POZNANIA 

25.06-

1.08.2011 

-wzrost zainteresowań literaturą 

piękną 

-popularyzacja twórczości 

Czesława Miłosza 

14 3600 DK 

195.   

Tajemnice Poznania 

Henryka Derwicha w 

dziewięćdziesiątą rocznicę 

urodzin 

Fundacja TRANZYT 

w Poznaniu 
22.03.-

31.10.2011 

-popularyzacja twórczości H. 

Derwicha w Poznaniu 

-promowanie komiksu jako 

wartościowego gatunku sztuk 

plastycznych 

- - DK 

196.   
XIV Poznański Festiwal 

Nauki i Sztuki 

Fundacja 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

07.03-

30.04.2011 

-popularyzacja nauki dorobku 

środowiska akademickiego 

Poznania 

-promowanie dokonań twórców  i 

naukowców z Poznania 

- - DK 

197.   

Dzieje Wielkopolski. 

Popularnonaukowa synteza 

dziejów regionu od X do 

początku XXI wieku 

Fundacja 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

18.04-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

198.   

Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki Słowa VERBA 

SACRA 2011 

Fundacja 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

13.10-

31.12.2011 

- podtrzymywanie tradycji słowa w 

kulturze duchowej narodu 

polskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem dziedzictwa 

europejskiego 

- prezentacji Biblii oraz 

największych dzieł literatury 

polskiej i obcej w wykonaniu 

najwybitniejszych aktorów 

- - DK 

199.   

"Dzień dobry sztuko 2011" 

- konfrontacje teatrów 

dziecięcych i 

młodzieżowych 

Poznańska Fundacja 

Artystyczna 
21.03-

30.04.2011 

-zaprezentowanie szerszej 

publiczności dokonań teatrów 

młodzieżowych z województwa 

wielkopolskiego 

- 480 DK 
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województwa 

wielkopolskiego z 

Honorowym Patronatem 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 

200.   

Ewidencja i dokumentacja 

zespołów nadleśnictwa, 

leśniczówek oraz osad 

leśnych znajdujących się 

na terenie województwa 

wielkopolskiego 

Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa Kultury 

Wsi i Rolnictwa w 

Szreniawie 

30.05-

10.12.2011 

-dokonanie ewidencji i 

dokumentacji zespołów 

nadleśnictwa, leśniczówek oraz 

osad leśnych znajdujących się na 

terenie województwa 

wielkopolskiego 

- - DK 

201.   

Konkurs literacki o 

nagrodę Bursztynowego 

Motyla im. Arkadego 

Fiedlera 

Fundacja im. 

Arkadego Fiedlera w 

Puszczykowie 

18.03-

30.06.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

202.   

VII Ogólnopolski Festiwal 

Kultury Słowiańskiej i 

Cysterskiej w Lądzie nad 

Wartą 

Fundacja "Unia 

Nadwarciańska" w 

Lądzie 

01.04-

31.08.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 15000 DK 

203.   

V Ogólnopolski Konkurs 

Chóralny im. Wacława z 

Szamotuł 

Fundacja Kultury 

ZAMEK GÓRKÓW 

w Szamotułach 

1.08-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

204.   

XV Spotkania Zespołów 

Chóralnych "Świat 

Wacława z Szamotuł" 

Fundacja Kultury 

ZAMEK GÓRKÓW 

w Szamotułach 

1.08-

31.12.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

205.   

II Międzynarodowy 

Przegląd Zespołów 

Ludowych 

Fundacja "Pomoc 

Dzieciom Wiejskim" 

w Bliżycach 

2.09.13.10-

2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

206.   
Z muzyką bliżej kultury - 

IV edycja 

Fundacja Dwór w 

Podstolicach 
20.05-

30.07.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 100 DK 

207.   

Oto sztuka: artyści wokół 

Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Henryka Sienkiewicza we 

Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich 
21.03- 

30.11.2012 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 400 DK 



 

32 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Wrześni 

208.   
Misterium Męki Pańskiej 

na Poznańskiej Cytadeli 

Dom Zakonny 

Towarzystwa 

Salezjańskiego 

Niepokalanego Serca 

NMP w Poznaniu 

- Zadanie nie zostało zrealizowane - - DK 

209.   

XVI Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w 

Wolsztynie 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. NMP 

Niepokalanie 

Poczętej w 

Wolsztynie 

03.07-

30.09.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- 200 DK 

210.   
Święto Pani Poznania - V 

edycja 

Klasztor OO. 

Franciszkanów w 

Poznaniu 

01.08-

18.09.2011 

-poszerzenie oferty kulturalnej 

regionu 

- promocja twórców poznańskich i 

środowiska rycerskiego w Polsce 

- - DK 

211.   

Wielki Tydzień u 

Franciszkanów - muzyka 

pasyjna i paschalna (X 

edycja) 

Klasztor OO. 

Franciszkanów w 

Poznaniu 

22.03-

11.05.2011 

-powiązanie poszczególnych 

wydarzeń muzycznych, z 

liturgicznym rytmem Wielkiego 

Tygodnia w 

- - DK 

212.   

Wakacyjne koncerty 

"Organy, głosy i inne 

instrumenty" 

Parafia pw. NMP 

Niepokalanie 

Poczętej w 

Sierakowie 

03.07-

21.08.2011 

założone cele zostały zrealizowane 

w całości 
- - DK 

213.  

„Partnerstwo 

dla 

transplantacji” 

– promowanie 

idei 

transplantacji i 

dawstwa 

narządów 

wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski 

„Możesz uratować czyjeś 

życie”  

§6 ust.6 pkt 1 

Fundacja Anny 

Wierskiej „Dar 

Szpiku” 

18.07.2011r.-

31.12.2011r. 

- podniesienie świadomości 

społecznej w kwestii problematyki 

dawstwa szpiku kostnego poprzez 

organizowanie spotkań w szkołach, 

dystrybucje ulotek, komiksu , 

1 osoba oraz 

członkowie 

Fundacji, którzy 

prowadzą akcję 

promocyjną, 

min 1500 osób DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

214.  

„Kształtowanie 

prawidłowych 

nawyków 

żywieniowych 

w ramach 

profilaktyki 

otyłości u 

dzieci  i 

młodzieży” 

„Żyj zdrowo!” 

§6 ust.6 pkt 1 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy 

Kalisz 

26.07.2011r.- 

05.08.2011r 

- zwiększenie świadomości 

uczestników obozu w zakresie 

prawidłowych nawyków 

żywieniowych 

0 45 osób DZ 

215.  j.w. 

„Zdrowo-znaczy 

smacznie” 

§6 ust.6 pkt 1 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Powiatowy w 

Turku 

18.07.2011r. – 

20.12.2011r. 

- zwiększenie świadomości 

uczestników zadania w zakresie 

prawidłowych nawyków 

żywieniowych poprzez udział w 

zajęciach i warsztatach, 

2 50 osób DZ 

216.  

„Promocja 

zdrowia 

psychicznego 

wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski” 

„Promocja zdrowia 

psychicznego wśród 

Wielkopolan”  

§6 ust.6 pkt 1 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Młodych 

Twórców 

V.I.T.R.I.O.L 

18.07.2011r.-

31.12.2011r. 

- promocja zdrowia psychicznego 

wśród mieszkańców Wielkopolski 

poprzez stworzoną i prowadzoną 

stronę internetową, ulotki 

promocyjne oraz wyemitowane w 

telewizji WTK 5 odcinków 

programu poświęconego tematyce 

zdrowia psychicznego, 

0 
szacunkowo 

275 tys. 
DZ 

217.  

„Działania 

edukacyjne z 

zakresu 

problematyki 

HIV/AIDS ze 

szczególnym 

uwzględnienie

m zdrowia 

psychicznego, 

adresowane do 

osób 

zajmujących się 

profesjonalnie 

tą tematyką – ze 

§6 ust.6 pkt 2 
Społeczny Komitet 

ds. AIDS 

01.09-

31.12.2011 
 0 49 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

szczególnym 

uwzględnienie

m 

pełnomocników 

ds. uzależnień 

jednostek 

samorządowych  

z terenu woj. 

Wielkopolskieg

o” 

218.  

„Organizacja 

imprezy 

związanej z 

obchodami 

Światowego 

Dnia AIDS” 

§6 ust.6 pkt 2 

Polski Czerwony 

Krzyż Wielkopolski 

Zarząd Okręgowy w 

Poznaniu 

16.08-

15.12.2011 
 0 

i-m 

szacunkowo 

7000 

DZ 

219.  

Organizacja 

zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego 

(w okresie ferii 

zimowych), 

połączonego z 

oddziaływanie

m 

socjoterapeutyc

znym dla dzieci 

z rodzin z 

problemem 

uzależnień 

Śniegowisko II - § 6 ust.6 

pkt 3 

Uczniowski 

Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 

Rodzice-Dzieciom 

28.01.2011-

07.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 30 DZ 

220.  j.w. 
"Zima na nartach" - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Oratorium im. 

Poznańskiej Piątki 

02.02.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 69 DZ 

221.  j.w. Profilaktyczny obóz 

zimowy - magia przygody 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, 

28.01.2011-

14.02.2011 
wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 
b/d 40 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

na śnieżnym szlaku radości 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Zarząd Powiatowy uzależnień 

222.  j.w. 
Zima w oratorium - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Oratorium im. 

Poznańskiej Piątki 

28.01.2011-

07.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 70 DZ 

223.  j.w. 
Zima z kulturką - § 6 ust.6 

pkt 3 

Stowarzyszenie 

Pogotowie Społeczne 

28.01.2011-

11.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 15 DZ 

224.  j.w. 

Zimowy obóz sportowo-

rekreacyjny połączony z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży 

województwa 

wielkopolskiego z rodzin z 

problemem uzależnień pod 

tytułem 'Aktywnie i 

zdrowo-zima na sportowo' 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

31.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 80 DZ 

225.  j.w. 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom-aktywne 

ferie z badmintonem - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy ISKRA 

28.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 20 DZ 

226.  j.w. 

Organizacja zimowe 

wypoczynku wakacyjnego 

(w okresie ferii 

zimowych), połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień:" 

JEDZIEMY się 

DOTLENIĆ" - § 6 ust.6 

pkt 3 

Towaszystwo Nasze 

Szwederowo 

31.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 150 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

227.  j.w. 

Półkolonie zimowe z 

programem 

socjoterapeutycznym - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Olimpijczyk II" 

28.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 30 DZ 

228.  j.w. 
Zima z Tęczą II - § 6 ust.6 

pkt 3 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży "Tęcza" 

im. Macieja Kostki 

28.01.2011-

07.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 30 DZ 

229.  j.w. 

Zima w górach zimowisko 

z programem 

socjoterapeutycznym - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Olimpijczyk II" 

04.02.2011-

15.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 40 DZ 

230.  j.w. 
Wypoczynek, Nauka, 

Zabawa - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Warto Pomagać 

28.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 40 DZ 

231.  j.w. 
Zimowe ferie z Królową 

Nauk - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Młode Ostrowite 

28.01.2011-

10.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 50 DZ 

232.  j.w. 

Aktywnie z kulturką - 

zimowy wypoczynek dla 

dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień - § 

6 ust.6 pkt 3 

Fundacja Wspierania 

Twórczości Kultury i 

Sztuki ARS 

28.01.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 48 DZ 

233.  j.w. 
Zimowa Akademia 

Socjoterapii - § 6 ust.6 pkt 

3 

Tureckie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Przywracania 

Rodziny „Dajmy 

Szansę” 

28.01.2011-

28.01.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 36 DZ 

234.  j.w. 
Aktywne ferie dla dzieci z 

naszej wsi - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Rozwoju i 

Współpracy Wsi 

Moszczanka i 

04.02.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 45 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Skrzebowa 

235.  j.w. 

Na skrzyżowaniu - zajęcia 

na zimowe wakacje - § 6 

ust.6 pkt 3 

ZHP Chorągiew 

Wielkopolska 

04.02.2011-

14.02.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 80 DZ 

236.  

Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego 

(w okresie 

wakacji 

letnich), 

połączonego z 

oddziaływanie

m 

socjoterapeutyc

znym dla dzieci 

i młodzieży z 

rodzin z 

problemem 

uzależnień 

Profilaktyczny obóz letni-

słoneczne spotkanie z 

wakacyjną przygodą - § 6 

ust.6 pkt 3 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, 

Zarząd Powiatowy 

24.06.2011-

20.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 40 DZ 

237.  j.w. 
Edukacja, wypoczynek nad 

morzem - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Warto Pomagać 

29.06.2011-

13.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 45 DZ 

238.  j.w. 
Wakacyjna terapia z mamą 

- § 6 ust.6 pkt 3 
Fundacja ODZEW 

27.06.2011-

31.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 180 DZ 

239.  j.w. 
Obóz z programam 

socjoterapeutycznym - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży "Tęcza" 

im. Macieja Kostki 

01.07.2011-

01.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 60 DZ 

240.  j.w. 
Szczęśliwe wakacje - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny 

KARAN 

04.07.2011-

18.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 35 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

241.  j.w. 
Letnia Akademia 

Socjoterapii - § 6 ust.6 pkt 

3 

Tureckie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Przywracania 

Rodziny „Dajmy 

Szansę” 

29.07.2011-

16.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 24 DZ 

242.  j.w. 

Górskie wędrówki-

rekreacja z programem 

socjoterapeutycznym - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Olimpijczyk II" 

08.07.2011-

26.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 42 DZ 

243.  j.w. 
Słoneczne lato - § 6 ust.6 

pkt 3 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej, 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki 

30.06.2011-

29.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 44 DZ 

244.  j.w. 
Topowe lato - § 6 ust.6 pkt 

3 

Fundacja Ewy 

Johansen "Talent" 

24.06.2011-

23.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 2000 (i-m) DZ 

245.  j.w. 
Parafialne półkolonie - § 6 

ust.6 pkt 3 

Parafia 

Rzymskokatolicka  

pw. Najświętszej 

Maryi Panny 

24.06.2011-

12.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 70 DZ 

246.  j.w. 
Wakacje w tanecznym 

rytmie - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Rozwoju i 

Współpracy wsi 

Moszczanka i 

Skrzebowa 

26.07.2011-

09.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 48 DZ 

247.  j.w. 
Moje wymarzone wakacje 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Młode Ostrowite 

29.06.2011-

20.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 50 DZ 

248.  j.w. 

Przeciwdziałanie 

uzaleznieniom-aktywne 

lato z badmintonem - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy ISKRA 

07.07.2011-

26.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 25 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

249.  j.w. 
Boskie wakacje - § 6 ust.6 

pkt 3 

Stowarzyszenie 

Oratorium im. 

Poznańskiej Piątki 

07.07.2011-

02.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 60 DZ 

250.  j.w. 
Wakacje moich marzeń - § 

6 ust.6 pkt 3 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

05.07.2011-

17.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 350 DZ 

251.  j.w. 

Żeby wszystkie dzieci były 

radosne z naszej parafii - § 

6 ust.6 pkt 3 

Parafia 

Rzymskokatolica pw. 

Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

15.07.2011-

26.07.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 28 DZ 

252.  j.w. 

Obóz sportowy z 

programem 

profilaktycznym w polskie 

Tatry - § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Społecznych 

Mieszkańców Gminy 

Dobrzyca 

19.08.2011-

30.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 45 DZ 

253.  j.w. 
Las-spotkanie z przyrodą - 

§ 6 ust.6 pkt 3 

Caritas Diecezji 

Kaliskiej 

01.07.2011-

31.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 800 DZ 

254.  j.w. 

Nadmorskie marzenia-

wycieczka 

socjoteraputyczna nad 

Bałtyk - § 6 ust.6 pkt 3 

Uczniowski 

Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 

Rodzice-Dzieciom 

16.08.2011-

31.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 40 DZ 

255.  j.w. 

W nieznane lądy - obóz 

pod namiotami z 

programem 

profilaktyczno-

wychowawczym w 

Pobierowie - § 6 ust.6 pkt 

3 

Hufiec Konin, 

Chorągiew 

Wielkopolska ZHP 

29.07.2011-

17.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 120 DZ 

256.  j.w. Kolonie letnie w Żerkowie 

z programem 

Stowarzyszenie 

Konferencji św. 

05.08.2011-

22.08.2011 
wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 
b/d 40 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

socjoterapeutycznym - § 6 

ust.6 pkt 3 

Wincentego a Paulo 

Jednostka Terenowa 

w Ostrowie 

Wielkopolskim im. 

Sługi Bożego 

Kazimierza 

Rolewskiego 

uzależnień 

257.  j.w. 

Socjoterapeutyczne 

kolonie z cyklu"Letnia 

akademia młodego 

obywatela…" - § 6 ust.6 

pkt 3 

Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze 

03.08.2011-

31.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 350 DZ 

258.  j.w. 
Kolonia terapeutyczno-

zdrowotna - § 6 ust.6 pkt 3 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci; 

Oddział Powiatowy 

02.08.2011-

19.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 47 DZ 

259.  j.w. 
Obóz letni w górach - § 6 

ust.6 pkt 3 

Ostrowskie 

Stowarzyszenie 

Żywienia 

Optymalnego 

28.07.2011-

17.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 23 DZ 

260.  j.w. 
Obóz letni - 2011 - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Trzeźwość 

28.07.2011-

17.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 25 DZ 

261.  j.w. 
Ty, Poznań i poznanie - § 

6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Środowiskowy Klub 

Abstynenta 

"Zwycięstwo" 

29.07.2011-

17.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 120 DZ 

262.  j.w. 
Morskie opowieści - § 6 

ust.6 pkt 3 

Towaszystwo Nasze 

Szwederowo 

03.08.2011-

31.08.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 120 DZ 

263.  
Organizacja 

spotkania 

szkoleniowo – 

Spotkanie pełnomocników/ 

koordynatorów gmin 

wielkopolskich ds. 

Wielkopolska 

Fundacja ETOH 

01.09.2011-

28.11.2011 

wzrost umiejętności osób 

profesjonalnie zajmujacych się 

tematyką uzależnień 

b/d 240 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

edukacyjnego 

dla osób 

zajmujących się 

profesjonalnie 

tematyką 

przeciwdziałani

a uzależnieniom 

(alkoholowym 

i/lub 

narkotykowym) 

– ze 

szczególnym 

uwzględnienie

m 

pełnomocników 

ds. uzależnień 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego z 

terenu 

Województwa 

Wielkopolskieg

o 

profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

uzależnień  

pn. Strategia i działania 

gmin w obszarze 

problemów uzależnień 

wynikające z nowych 

zapisów prawnych - § 6 

ust.6 pkt 3 

264.  j.w. 

Spotkanie szkoleniowo-

edukacyjne dla osób 

zajmujących się 

profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 

uzależnieniom na terenie 

Województwa Wlkp. - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Środowiskowy Klub 

Abstynenta 

"Zwycięstwo" 

31.10.2011-

17.11.2011 

wzrost umiejętności osób 

profesjonalnie zajmujacych się 

tematyką uzależnień 

b/d 200 DZ 

265.  

Programy 

wsparcia dla 

osób 

uzależnionych 

od substancji 

psychoaktywny

O krok dalej - program 

terapeutyczny dla osób 

uzależnionych 

utrzymujących abstynencję 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Fundacja Młodzi w 

Uzależnieniu 

14.09.2011-

12.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 20 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

ch 

utrzymujących 

abstynencję 

266.  j.w. 
Bądź gotów być gotowym 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Środowiskowy Klub 

Abstynenta 

"Zwycięstwo" 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost umiejetności radzenia sobie 

z uzależnieniem 
b/d 40 DZ 

267.  

Realizacja 

programów 

profilaktycznyc

h z zakresu 

przeciwdziałani

a uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym 

z elementami 

zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizację 

czasu wolnego 

dzieci i 

młodzieży z 

rodzin z grup 

ryzyka 

Masz wybór wybierz sport 

i rekreację zajęcia 

pozalekcyjne z programem 

socjoterapeutycznym: - § 6 

ust.6 pkt 3 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Olimpijczyk II" 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 90 DZ 

268.  j.w. 

Aktywne zajęcia naszym 

marzeniem  - § 6 ust.6 pkt 

3 

Towarzystwo 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 300 DZ 

269.  j.w. 
Festiwal Talentów, czyli 

moje mocne strony - § 6 

ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

"Fajna Szkoła" 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 1100 (i-m) DZ 

270.  j.w. Integracja - Aktywizacja - Fundacja ODZEW 16.09.2011- wzrost świadomości uczestników b/d 120 DZ 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Edukacja - § 6 ust.6 pkt 3 19.12.2011 zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

271.  j.w. 
Spróbuj inaczej żyć - § 6 

ust.6 pkt 3 

Tureckie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Przywracania 

Rodziny „Dajmy 

Szansę” 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 32 DZ 

272.  j.w. 
Zdrowe życie bez nałogów 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie 

Pogotowie Społeczne 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 10 DZ 

273.  j.w. 
Sport i rekreacja najlepszą 

profilaktykę dla młodych - 

§ 6 ust.6 pkt 3 

Kaliski Klub 

Sportowy Włókniarz 

1925 KALISZ 

01.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 300 DZ 

274.  j.w. 
--V Abstynencki Rajd 

Klonowego Liścia 2011 r. 

- § 6 ust.6 pkt 3 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta 

KROKUS 

07.09.2011-

30.09.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 
800-1200 (i-

m) 
DZ 

275.  j.w. 
Moda na trzeźwość - § 6 

ust.6 pkt 3 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, 

Zarząd Powiatowy 

09.09.2011-

31.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 45 DZ 

276.  j.w. 

Profilaktyka uzależnień z 

nauką tańca ludowego dla 

dzieci i młodzieży z 

naszych wsi - § 6 ust.6 pkt 

3 

Stowarzyszenie 

Rozwoju i 

Współpracy Wsi 

Moszczanka i 

Skrzebowa 

28.11.2011-

14.12.2011 

wzrost świadomości uczestników 

zadania w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

b/d 60 DZ 

277.  

Działania 

edukacyjne dla 

dzieci z zakresu 

tradycji 

kulinarnych 

regionu 

wielkopolskieg

o 

Wielkopolski Kociołek 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Kłodawska Jedynka 

 

05.09.2011 – 

15.11.2011 

 

- Dostarczenie wiedzy dzieciom na 

temat produktów i potraw 

charakterystycznych dla regionu 

wielkopolskiego 

- Promocja tradycyjnej kuchni 

wielkopolskiej 

- 

 

30 dzieci 

(+ pośrednio 

300 i.m.) 

 

DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

 

278.  
÷ 

 

Działania edukacyjne dla 

dzieci z zakresu tradycji 

kulinarnych regionu 

wielkopolskiego 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Wielkopolski Smak 

w Dąbrówce 

 

01.09.2011 - 

15.10.2011 

 

- Dostarczenie wiedzy dzieciom na 

temat produktów i potraw 

charakterystycznych dla regionu 

wielkopolskiego 

- Podniesienie świadomości roli 

jaką spełniają regionalne produkty 

dla rozwoju regionu 

2 

 

93 

 
DR 

279.  
÷ 

 

Smacznie, Zdrowo, 

Naukowo 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Nowej Wsi 

Ujskiej 

 

05.09.2011 - 

22.10.2011 

 

-Wzmocnienie tożsamości 

regionalnej i lokalnej 

- Poznanie walorów Wielkopolski i 

dziedzictwa kulinarnego 

8 

 

219 

(te same osoby 

mogły brać 

udział w 

różnych 

formach 

działań) 

DR 

280.  
÷ 

 

Wiem co jem po 

Wielkopolsku – zajęcia 

edukacyjne o zdrowej 

żywności i kuchni 

wielkopolskiej dla 

najmłodszych 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Ostrzeszowska 

Lokalna Grupa 

Działania 

 

01.09.2011 - 

08.11.2011 

 

- Zdobycie wiedzy przez dzieci na 

temat kuchni wielkopolskiej, jej 

tradycji i walorów 

- Zdobycie informacji na temat 

higienicznego i zdrowego trybu 

odżywiania się 

3 

 

 

160 DR 

281.  
÷ 

 

Wielkopolskie Smaki – 

warsztaty i zawody 

kulinarne dla dzieci 

podczas VI 

Ogólnopolskiego 

Festiwalu Pasztetników i 

Potraw z Gęsi w 

Ostrzeszowie 

(§6 pkt.7) 

Stowarzyszenie 

Ostrzeszowska 

Lokalna Grupa 

Działania 

 

25.08.2011 - 

30.09.2011 

 

- Zapoznanie się z tradycyjną 

kuchnią wielkopolską 

- Zdobycie umiejętności 

kulinarnych oraz umiejętności 

współpracy w grupie 

 

3 

 

21 

 
DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

282.  
÷ 

 

Edukacja Dobrego Smaku 

– warsztaty dziecięce na V 

Ogólnopolskim Festiwalu 

Dobrego Smaku 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne MCA w 

Poznaniu 

 

10.08.2011 – 

15.09.2011 

 

- Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

i świadomości dziedzictwa 

kulinarnego regionu 

- Upowszechnienie wiedzy na temat 

wielkopolski, jej tradycji, 

produktów i potraw regionalnych 

2 

 

150 

 
DR 

283.  
÷ 

 

Upowszechnianie 

dziedzictwa kulinarnego 

Wielkopolski 

(§6 pkt.7) 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Powiatowy w 

Turku 

 

10.09.2011 – 

10.11.2011 

 

- Ukształtowanie więzi w 

społeczności lokalnej 

Rozwinięcie szacunku i 

wrażliwości dzieci i młodzieży na 

kulturę regionu 

 

2 

 

50 

 
DR 

284.  
÷ 

 

Krajeńskie Kuchy na 

Młodziach 

(§6 pkt.7) 

 

Stowarzyszenie 

Strefa Kultury w 

Zakrzewiu 

28.09.2011 – 

15.11.2011 

- Popularyzacja i promocja 

dawnych tradycji kulinarnych 

 

- 70 DR 

285.  

Szkolenia z 

zakresu 

energetyki 

opartej na 

odnawialnych 

źródłach energii 

w 

Województwie 

Wielkopolskim 

 

 

 

 

 

Odnawialne Źródła Energii 

bliżej nas. Informacja. 

Świadomość. Działanie. 

Konferencja poświęcona 

odnawialnym źródłom 

energii dla Południowej 

Wielkopolski 

( § 6 pkt 11 ) 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Ludzi Dobrej  Woli 

Ziemi Kaliskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 – 

31.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wzrost świadomości i znaczenia 

odnawialnych źródeł energii wśród 

Mieszkańców i władz Płd. 

Wielkopolski 

-Popularyzacja informacji o 

odnawialnych źródłach energii 

wśród uczestników konferencji. 

-  Promocja wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286.  
÷ 

 

Szkolenia z zakresu 

energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach 

energii w Województwie 

Wielkopolskim 

( § 6 pkt 11 ) 

 

Fundacja Biblioteka 

Ekologiczna 

 

1.09.2011 – 

30.10.2011 

 

-  Przeprowadzono 2 szkolenia w 

formie zajęć terenowych 

-  Przeszkolono łącznie 77 osób ze 

100 wcześniej zgłoszonych 

 

1 

 
77 DR 

287.  
÷ 

 

Szkolenia z zakresu 

energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach 

energii w Województwie 

Wielkopolskim 

( § 6 pkt 11 ) 

 

Polskie Towarzystwo 

Doradztwa 

Rolniczego 

 

16.08.2011 – 

15.11.2011 

 

- Szkolenie kierowano do rolników, 

doradców rolniczych oraz 

przedstawicieli samorządów. 

Szkoleniem objęto łącznie 392 

osoby z planowanych 400 

 

1 

 

392 

 
DR 

288.  

Realizacja 

zadań służących 

zachowaniu 

dziedzictwa 

kulturowego na 

wielkopolskiej 

wsi 

 

Jak to z dawna było, czyli 

spotkanie z tradycją wsi 

polskiej 

( § 6 pkt 11 ) 

 

Stowarzyszenie 

Ludzi Dobrej Woli 

Ziemi Kaliskiej 

 

1.10.2011 – 

10.11.2011 

 

- Kultywowanie podczas festynu 

tradycji lokalnych wsi, obrzędów, 

zwyczajów kulinarnych 

charakterystycznych dla regionu 

 

2 100 DR 

289.  
÷ 

 

Cudze chwalicie, swego 

nie znacie – zachowajmy 

naszą małą ojczyznę ( § 6 

pkt 11 ) 

 

Stowarzyszenie 

„Klub 

Brudzewianki” 

 

15.09.2011 – 

30.10.2011 

 

- zorganizowanie warsztatów tańca 

ludowego, wycinanek oraz 

kulinarnych dla dzieci i młodzieży, 

liczny udział mieszkańców 

 

1 150 DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

290.  
÷ 

 

Dziedzictwo kulturowe 

Chazackiej Wsi – „Młode 

Wisieloki” 

( § 6 pkt 11 ) 

 

Stowarzyszenie 

Zespołu 

Regionalnego 

„Wisieloki „ w 

Szymanowie 

 

15.09.2011 – 

15.11.2011 

 

- Dzięki realizacji zadania zespół 

przeszkolił i pozyskał  20 nowych 

członków – dzieci w wieku 6-13 lat 

 

0 20 DR 

291.  
÷ 

 

II Międzynarodowy 

Przegląd Zespołów 

Ludowych ( § 6 pkt 11 ) 

 

Fundacja „Pomoc 

Dzieciom Wiejskim” 

 

1.09.2011 – 

12.10.2011 

 

- Celem Przeglądu było ukazanie , 

pielęgnowanie oraz ochrona 

wartości kulturalnych, ukazanie 

różnic kultury ludowej w Polsce i 

za granicą 

 

10 

 

Około 1000 

 
DR 

292.  
÷ 

 

600 – lecie Ostroroga – 

Wystawa dorobku i 

dziedzictwa kulturowego 

obszarów wiejskich ( § 6 

pkt 11 ) 

 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

„Szczepany” 

 

1.09.2011 – 

15.11.2011 

 

- przybliżono mieszkańcom Gminy 

lokalnej twórczości, zachowanych 

tradycji, zwyczajów i zabytków z 

terenów wiejskich 

 

3 

 

Około 500 

 
DR 

293.  
÷ 

 

Wieczornica pod 

wodziczańską lipą 

 

Towarzystwo 

Społeczne „TILIA” 

1.10.2011-

31.10.2011 

 

- wypromowanie lokalnej 

twórczości poetycko - pisarskiej 

 

3 

 

Około 50 

 
DR 

294.  
÷ 

 

Święto pieczonego 

ziemniaka – kultywowanie 

tradycji ludowych na 

terenie Gminy Stare 

Miasto 

 

Stowarzyszenie Wsi 

Lisiec Wielki i 

Okolic 

 

5.09.2011 – 

10.10.2011 

 

- zwiększenie udziału kultury w 

życiu mieszkańców wsi, 

zachowanie i wzmocnienie 

tożsamości kulturowej 

 

11 

 

100 

 
DR 

295.  
÷ 

 

Liskowski Festiwal Żuru 

 

Stowarzyszenie 

Nasze Kaliskie 

 

1.09.2011 – 

25.10.2011 

 

- promowanie tradycyjnej kuchni 

wiejskiej oraz przypomnienie 

kulturowej specyfiki miejscowości 

 

6 

 

Około 200 

 
DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

296.  
÷ 

 

Swojskie jadło, a przy nim 

śpiewanie, dzierganie i 

chichotanie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rodziny i 

Osób 

Niepełnosprawnych 

„Pomocna Dłoń” 

1.09.2011 – 

30.09.2011 

- przypomnienie tradycji 

kulturowych i kulinarnych wsi 

osobom objętym częściowym 

wykluczeniem społecznym – 

chorym, niepełnosprawnym, 

objętym opieka społeczną 

- 120 DR 

297.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 
Stowarzyszenie 

Aktywne Grońsko 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- stworzono kompleks rekreacyjny 

dla dzieci, 

- wyznaczono trasy spacerowe i 

umieszczono bajkowe postacie 

14 osób - DR 

298.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 
Stowarzyszenie 

"FENIKS" 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- budowa tradycyjnej pracowni 

piekarskiej i masarskiej 
6 osób - DR 

299.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Parafia 

Rzymskokatolicka p. 

w. Bł. Bogumiła 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- zagospodarowano teren poprzez 

wytyczenie alejek i tras 

wyścigowych, 

- zorganizowano festyn 

podsumowujący realizację projektu 

30 osób 550 osób (i-m) DR 

300.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 
Ludowy Zespół 

Sportowy Siedlików 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- wykonano plac rekreacji dla 

mieszkańców wraz z miejscem na 

grilla i ławkami, 

- zamontowano elementy placu 

zabaw, 

13 osób - DR 

301.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Towarzystwo 

Kulturalne "Echo 

Pyzdr" 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- przygotowanie mapy turystycznej 

dla obszaru Puszczy Pyzdrskiej 
1 - DR 

302.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 
Stowarzyszenie 

"KuKLINów" 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- budowa altanki, 

- montaż elementów  siłowni 

zewnętrznej, 

- uporządkowanie terenu wokół 

15 osób Około 70 osób DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 
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wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 
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liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

placu 

303.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

"Tarchalanka" 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- organizacja imprezy integracyjnej 

dla mieszkańców wsi, 
23 osoby 

Około 1200 

osób (i-m) 
DR 

304.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Iwanowicach 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- zakupiono 35 kompletów 

umundurowania dla Orkiestry Dętej 

OSP Iwanowice 

- - DR 

305.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Gminny Związek 

Rolników, Kółek i 

Organizacji 

Rolniczych 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- odnowiono boisko do piłki nożnej, 

- stworzono miejsce rekreacji dla 

mieszkańców poprzez budowę 

grilla i montaż ławek, 

- zorganizowano konkurs 

fotograficzny czego efektem jest 

wydanie widokówek, 

18 osób - DR 

306.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 
Stowarzyszenie 

Ziemi Luboskiej 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- stworzono miejsce rekreacji dla 

mieszkańców poprzez montaż 

elementów placu zabaw i altanki 

rekreacyjnej 

21 osób - DR 

307.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 Fundacja Gębiczyn 
01.06.2011 – 

31.07.2011 

- stworzono ścieżkę edukacyjno – 

rekreacyjne, 

- wykonano tipi oraz pomost, 

uporządkowano teren, oraz 

zamontowano elementy placu 

zabaw, 

- zorganizowano imprezę 

podsumowująca projekt 

25 osób - DR 

308.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Nietażkowie 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- przeprowadzenie imprezy 

promującej ekologię, 

- przeprowadzono konkurs 

fotograficzny na temat zaśmiecenia 

7 osób 
Około 3000 

osób (i-m) 
DR 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

lokalnego środowiska, 

- zorganizowany wykład dla dzieci 

na temat recyklingu, 

309.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Stowarzyszenie 

Rozwoju i 

Współpracy Wsi 

Moszczanka i 

Skrzebowa 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- zakupiono 8 kompletów strojów 

szlacheckich damskich i męskich 
- - DR 

310.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Fundacja im. św. 

Rity na rzecz 

EUROPEJSKIEO 

CENTRUM - 

MUZEUM HAFTU 

NA ZIEMI 

GARKOWSKIEJ 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- wykonano ogrodzenie Muzeum 

Haftu 
2 - DR 

311.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Stowarzyszenie 

Towarzystwo 

Przyjaciół Gminy 

Suchy Las 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- wyposażenie szlaku rowerowego 

w infrastrukturę turystyczną (ławki, 

mapa, wiata postojowa) 

5 osób - DR 

312.  
„Pięknieje 

wielkopolska 

wieś” 

§6 pkt 11 

Stowarzyszenie 

Wiatraki 

Wielkopolski 

01.06.2011 – 

31.07.2011 

- odbudowano ogrodzenie wokół 

skansenu starego młyna, 

- przeprowadzono prace 

konserwatorskie i stolarskie 

chałupy młynarza 

- - DR 

313.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Multimedia – postaw na 

nowoczesność 

Fundacja Inicjatyw 

Społecznych i 

Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

 

od 13.06. 

2011r. do 

18.10. 2011r 

Promocja zatrudnienia i 

aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i 

zagrożonych wykluczeniem z 

pracy; szkolenia pokazały 

uczestnikom nowe możliwości 

podjęcia zatrudnienia i wskazało 

nowe kierunki na rynku pracy 

2 20 DRG 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

314.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Organizacja szkolenia nt. 

„Rynek rosyjski szansą dla 

polskich eksporterów” 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Importerów, 

Eksporterów i 

Kooperacji; 

 

od 19.05. 

2011r. do 

31.07. 2011r 

nabycie wiedzy przez 

uczestniczących przedsiębiorców 

na temat specyfiki rynku 

rosyjskiego pod kątem realizacji 

dostaw eksportowych 

- 22 DRG 

315.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Seminarium i spotkania 

brokerskie na temat 

„Biznes i nauka – wspólny 

front w rozwoju 

innowacji” 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Importerów, 

Eksporterów i 

Kooperacji; 

 

od 1.09. 2011r. 

do 18.10. 

2011r 

nabycie wiedzy przez 

przedsiębiorców na temat dostępnej 

oferty w zakresie innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych oraz 

potencjału naukowego 

wielkopolskich instytutów 

naukowych i wyższych uczelni; 

inicjacja oraz rozwój współpracy 

przedstawicieli biznesu i nauki; 

wzrost zainteresowania 

optymalizacją działalności 

przedsiębiorstw oraz wzrost 

transferu technologii 

- 21 DRG 

316.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Postaw na przedsiębior-

czość 

Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza 

od 15.05. 

2011r. do 

15.10. 2011r 

podniesienie poziomu wiedzy 

informatycznej, jak również 

wyeliminowanie (wśród 

uczestników szkolenia) 

wykluczenia cyfrowego wśród 

rzemieślników prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie 

Wielkopolski 

- 45 DRG 

317.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

Szkolenie w zakresie ICT 

dla rzemieślników 

 

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego 

- Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości; 

od 15.05. 

2011r. do 

18.10. 2011r 

Kreowanie aktywności 

gospodarczej i rozwój kapitału 

ludzkiego u uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu 

śremskiego poprzez udział w 

warsztatach promujących postawy 

przedsiębiorczości i nabycie 

- 80 DRG 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

roku 2011 umiejętności twórczego myślenia; 

promocja aktywności i 

innowacyjności  u progu dorosłego 

życia 

318.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Księgowość w Twojej 

Firmie 

Regionalna Izba 

Przemysłowo - 

Handlowa w Lesznie 

od 8.06. 2011r. 

do 14.10. 

2011r 

Wsparcie rozwoju MSP poprzez 

zorganizowanie cyklu szkoleń z 

zakresu księgowości i 

rachunkowości 

- 69 DRG 

319.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Przeprowadzenie 

specjalistycz-nych szkoleń 

dla sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw z 

zakresu prawa i finansów 

Nowotomyska Izba 

Gospodarcza 

od 15.05. 

2011r. do 

18.10. 2011r 

Zorganizowanie spotkań podczas 

których wyjaśniono wiedze z 

zakresu ubezpieczeń społecznych, 

prawa pracy i podatków; 

odpowiedź na potrzeby 

uzupełniania wiedzy zgłaszane w 

różny sposób przez 

zainteresowanych przedsiębiorców 

- 100 DRG 

320.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

roku 2011 

Zarządzanie przedsiębior-

stwem oraz rozwój 

działalności gospodarczej 

w oparciu o eksport 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Importerów, 

Eksporterów i 

Kooperacji 

 

od 15.05. 

2011r. do 

18.10. 2011r 

nabycie wiedzy przez 

przedsiębiorców na temat strategii 

rozwoju przedsiębiorstw poprzez 

skuteczne zarządzanie i 

wykorzystywanie dostępnych 

środków Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozwój 

- 20 DRG 

321.  

Otwarty 

konkurs ofert w 

dziedzinie  

działalności 

wspomagającej 

rozwój 

gospodarczy w 

Transfer wiedzy w 

zakresie odnawialnych 

źródeł energii oraz ich 

zastosowanie w obiektach 

użyteczności publicznej i 

gospodarstwach 

domowych 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Importerów, 

Eksporterów i 

Kooperacji; 

 

1.09. 2011r. do 

21.10. 2011r 

przedstawienie uczestnikom 

kompleksowej wiedzy i 

podniesienie świadomości w 

zakresie Odnawialnych Źródeł 

Energii, a w szczególności na temat 

zrównoważonego rozwoju i 

podstaw prawnych wykorzystania 

- 25 DRG 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
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liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

roku 2011  odnawialnych źródeł energii, 

zielonej energii, a także 

przedstawienie możliwości ich 

zastosowania 

322.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

powierzenia i 

wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

kultury 

fizycznej w 

roku 2011 

Organizacja rywalizacji 

sportowej dla szkół 

podstawowych, gimnazjów  

i szkół 

ponadgimnazjalnych  

w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w 

Województwie 

Wielkopolskim, szkolenie 

dzieci i młodzieży oraz 

upowszechnianie sportu 

szkolnego na poziomie 

wojewódzkim 

Szkolny Związek 

Sportowy 

„Wielkopolska” w 

Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- wyłonienie najbardziej 

usportowionej szkoły w kategorii 

Szkół Podstawowych, Gimnazjów, 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

- wyłonienie zwycięskich szkół  

w dyscyplinach objętych 

Kalendarzem Wielkopolskich 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

- powiększenie grona dzieci i 

młodzieży uczestniczącej w 

aktywnych formach spędzania 

czasu wolnego 

- podniesienie ogólnej sprawności 

dzieci  

i młodzieży, zwłaszcza sprawności 

motorycznej 

- pobudzenie samorządów do 

dalszej aktywnej realizacji zadań z 

zakresu szkoleń kultury fizycznej 

brak danych brak danych DS 

323.   

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 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- wyselekcjonowanie kadry 

najlepszych zawodników i 

zawodniczek mieszkańców 

obszarów wiejskich z województwa 

wielkopolskiego 

- uaktywnienie lokalnych 

środowisk na rzecz uczestnictwa w 

nim i podniesienie poziomu 

organizacji zawodów 

brak danych brak danych DS 
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ogólnopolskich 

324.   
Organizacja Akademickich 

Mistrzostw Wielkopolski 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- wyłonienie Akademickich 

Mistrzów Wielkopolski w ponad 52 

dyscyplinach sportowych 

- wyłonienie najlepszych zespołów 

Mistrzostw Studentów 

- integracja środowiskowa 

akademicka poprzez umożliwienie 

rywalizacji sportowej na zasadzie 

„fair play” 

- podniesienie sprawności 

sportowej młodzieży akademickiej 

z całej wielkopolski 

brak danych brak danych DS 

325.   

Organizacja sportowej 

rywalizacji dzieci i 

młodzieży na poziomie 

wojewódzkim, 

przygotowanie kadr 

sportowych i udział 

reprezentacji województwa  

w zawodach wynikających  

z ogólnopolskiego systemu 

współzawodnictwa 

sportowego dzieci i 

młodzieży, szkolenie 

dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w 

ramach tzw. „kadry 

wojewódzkiej młodzików 

juniorów młodszych, 

juniorów  

i młodzieżowców”, w 

oparciu  

o ogólnopolski system 

szkolenia dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Sportowe  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- zwiększenie ilości młodych, 

utalentowanych sportowców 

uprawiających wybrane dyscypliny 

sportu oraz poprzez spójne, 

przemyślane i skoordynowanie 

działania mają spowodować wzrost 

ilości sekcji  i klubów sportowych 

uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym 

- zrealizowanie społecznych funkcji 

sportu oraz w wyniku prawidłowej 

periodyzacji procesu treningowego 

wzrost poziomu umiejętności 

sportowych młodych sportowców 

- promocja regionu 

brak danych brak danych DS 
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sportowo oraz szkolenie 

zaplecza kadry 

wojewódzkiej w 

wybranych klubach 

sportowych Wielkopolski, 

przy uwzględnieniu 

kryterium osiąganych 

wyników sportowych w 

systemie sportu. 

326.   

Upowszechnianie sportu 

wśród dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych 

poprzez organizację 

masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

o zasięgu wojewódzkim  

i ogólnopolskim na 

poziomie wojewódzkim 

Wielkopolskie 

Towarzystwo 

Krzewienie Kultury 

Fizycznej  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- zmiana stylu życia poprzez 

aktywny wypoczynek 

- rywalizacja sportowa w duchu 

fair-play 

- poprawa wydolności, sprawności 

fizycznej, samopoczucia 

psychofizycznego, 

- nawiązanie relacji 

interpersonalnych, 

- przeciwdziałanie patologiom 

społecznym 

- promocja zdrowego stylu życia 

- zacieśnianie więzów rodzinnych 

- integracja między środowiskami 

brak danych brak danych DS 

327.   

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 

Stowarzyszenie 

Sportowe Inwalidów 

„Start” 

29.01.2011-

31.12.2013 

- uruchomienie programów stałych 

zajęć sportowych w kilku 

wielkopolskich miejscowościach 

- udział w zawodach od rangi 

wojewódzkiej do światowej 

- promocja Województwa 

Wielkopolskiego 

- zwiększenie potencjału 

szkoleniowego sportu osób 

brak danych brak danych DS 
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oraz udział w imprezach 

wojewódzkich , 

ogólnopolskich i 

międzynarodowych 

niepełnosprawnych jego jakości 

- zwiększenie zasięgu działań 

organizacji 

- wzrost umiejętności sportowych 

osób niepełnosprawnych 

- zagospodarowanie czasu wolnego 

- przełamywanie barier 

psychologicznych, zwiększenie 

poczucia wartości 

328.   

Sport jako aktywna forma 

rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Oddział Regionalny 

Olimpiad 

Specjalnych Polska- 

Wielkopolskie- 

Poznań  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- organizacja zawodów sportowych  

na poziomie regionalnym i 

ogólnopolskim oraz udział w 

zawodach wyjazdowych 

- podsumowanie wieloletnich 

treningów  

i pracy trenera 

- zapewnienie możliwości rozwoju 

sprawności fizycznej, 

nawiązywanie przyjaźni, rozwój 

osobowości 

- zwiększenie świadomości 

społecznej 

- zapewnienie rodzicom i członkom 

rodzin zawodników z 

upośledzeniem umysłowym 

przeżycia dumy i radości 

uczestnictwa podopiecznych w 

zawodach 

brak danych brak danych DS 

329.   

Udział w imprezach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskich i 

międzynarodowych osób  

z upośledzeniem 

Oddział Regionalny 

Olimpiad 

Specjalnych Polska- 

Wielkopolskie- 

Konin  

29.01.2011-

31.12.2013 

- zapewnienie udziału reprezentacji 

Wielkopolski w Światowych 

Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 

oraz zawodach ogólnopolskich 

- wyposażenie w stroje 

brak danych brak danych DS 
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konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 
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realizacji 
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Rezultat realizacji zadania 
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wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

umysłowym w Koninie reprezentacyjne zawodników  co 

oddziałuje na promocje 

województwa 

- osiągnięcie dobrych wyników w 

turniejach (osiągnięcie miejsc 

medalowych) 

330.   

Upowszechnienie sportu 

osób niesłyszących, 

organizacja rywalizacji 

sportowej  

i szkolenie zawodników 

oraz udział w imprezach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskich i 

międzynarodowych 

organizowanych  

dla środowiska osób 

niesłyszących 

Uczniowski 

międzyszkolny Klub 

Sportowy 

Niesłyszących  

w Poznaniu 

29.01.2011-

31.12.2013 

- osiągnięcie sukcesów sportowych 

na arenie krajowej i zagranicznej 

- rehabilitacja poprzez sport 

- podniesienie sprawności fizycznej 

dzieci  

i młodzieży 

- popularyzacja miasta i regionu 

- prezentacja właściwych wzorców 

zachowań 

- wyszkolenie kandydatów 

indywidualnych  

i drużynowych do Mistrzostw 

Polski, Europy oraz Igrzysk 

Olimpijskich 

brak danych brak danych DS 

331.   

Grand Prix Wielkopolski  

w Pływaniu 

Długodystansowym 2011 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Pływacki  

w Poznaniu 

01.03-

30.09.2011 

- popularyzacja sportu jako 

aktywności ruchowej i pływania 

jako rodzaju dyscypliny 

- promocja województwa 

Wielkopolskiego wśród 

zawodników, organizatorów i 

kibiców 

- rozstrzygnięcie całego cyklu 

Grand Prix  

i wyłonienie zwycięzców 

poszczególnych edycji a także 

klasyfikacji końcowej 

brak danych 
316 

zawodników 
DS 



 

58 

 

 
Nazwa 
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liczba 

beneficjentów 
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Dep./j.o. 

332.   
Grand Prix Wielkopolski  

w Półmaratonie 2011 

Szkolny Związek 

Sportowy 

„Wielkopolska” w 

Poznaniu 

01.03-

15.11.2011 

- propagowanie biegów wśród osób  

w każdym wieku 

- wskazanie nowej formy spędzania 

aktywnego wolnego czasu 

- zainteresowanie szerszego grona 

ludzi półmaratonami w obrębie 

Województwa Wielkopolskiego 

- rozpowszechnić aktywny sposób 

spędzania czasu wolnego na terenie 

województwa 

- kształtowanie postawy 

prozdrowotnej jak i racjonalnego 

odżywiania się w celu osiągnięcia 

optymalnych wyników 

brak danych 
10604 

zawodników 
DS 

333.   

Grand Prix Wielkopolski  

w Maratonach 

Rowerowych MTB 

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko 

„Pałuki”  

w Wągrowcu 

01.03-

31.10.2011 

- promowanie roweru jako 

zdrowego sposobu spędzania 

wolnego czasu w gronie rodzinnym 

i wśród znajomych 

- promocja walorów Województwa 

Wielkopolskiego jako terenów 

atrakcyjnych krajoznawczo i 

przyjaznych turystom krajowym i 

zagranicznym 

- wzbogacenie oferty 

umożliwiającej spędzanie aktywnie 

wolnego czasu dla mieszkańców 

Wielkopolski 

brak danych 
1218 

zawodników 
DS 

334.   

VIII Wielkopolski 

Międzynarodowy Turniej 

Judo Suchy Las 2011 

UKS „Gimnazjon”  

w Suchym Lesie 
01-13.04.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

- stworzenie możliwości rywalizacji  

z konkurentami o dużych 

umiejętnościach 

- zapewnienie profesjonalnej 

obsługi zawodów 

brak danych 
900 

zawodników 
DS 
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Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 
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realizacji 
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Rezultat realizacji zadania 
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zadanie 
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liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- propagowanie sportu i zdrowego 

stylu życia wśród mieszkańców 

województwa wielkopolskiego 

335.   

Maraton Rowerowy „Bike 

Maraton Wielkopolska 

2011” 

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko 

„Pałuki”  

w Wągrowcu 

01-20.04.2011 

- zwiększenie zainteresowania 

terenami rekreacyjnymi w 

okolicach Puszczy Zielonki 

- promocja kolarstwa jako 

zdrowego sposobu na spędzanie 

wolnego czasu w gronie rodzinnym 

i wśród znajomych 

- promocja regionów wielkopolski 

jako terenów atrakcyjnych 

krajoznawczo i przyjaznych 

turystom krajowym i zagranicznym 

brak danych 
1018 

zawodników 
DS 

336.   
Puchar Świata w 

Kajakarstwie 2011 

Polska Fundacja 

Kajakowa  

w Poznaniu 

13.04-

18.05.2011 

- promocja Województwa 

Wielkopolskiego 

- prezentacja Toru Regatowego 

„Malta Poznań” 

- popularyzacja kajakarstwa 

51 

wolontariuszy 

359 

zawodników 
DS 

337.   

Turniej piłkarski  

dla dziewczynek i 

chłopców w konwencji 

Mistrzostw Europy. 

Eliminacje wielkopolskie 

2011 

Stowarzyszenie 

„Kochamy sport”  

we Wrocławiu 

11.04-

29.06.2011 

- promowanie piłki nożnej wśród 

dzieci 

- zwrócenie uwagi na „młode 

talenty” 

- promowanie aktywnego spędzania 

czasu wolnego wśród dzieci 

- zwiększenie świadomości 

przynależności  

do wspólnoty europejskiej 

- zwiększenie integracji w 

środowisku lokalnym 

- integracja dzieci grających w 

piłkę nożną 

2 wolontariuszy 
254 

zawodników 
DS 
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Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 
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zadania 

Dep./j.o. 

338.   

XVI Międzynarodowy 

Miting Pływacki o Puchar  

im. Tadeusza Mazura 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Pływacki  

w Poznaniu 

01-19.04.2011 

- promocja zdrowego stylu życia 

wśród młodzieży 

- podtrzymywanie zawartych 

znajomości, wymiana sportowych 

doświadczeń 

- promocja regionu 

brak danych 
116 

zawodników 
DS 

339.   

Międzynarodowe Zawody  

w Chodzie Sportowym - 

Zaniemyśl 2011 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

01-26.04.2011 

- wyłonienie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo 

- popularyzacja sportu i rekreacji 

wśród mieszkańców wsi i 

miasteczek 

- podniesienie ogólnej sprawności 

fizycznej dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

- kształtowanie nawyku aktywnego 

spędzania wolnego czasu oraz 

dbanie  

o własną sprawność fizyczną 

100 

wolontariuszy 

219 

zawodników 
DS 

340.   

XXXIX Błękitna Wstęga 

Wielkopolski - III 

Memoriał Henryka Helaka 

Ludowy Klub 

Jeździecki "Abaria"  

w Iwnie 

05.04-

18.05.2011 

- podniesienie umiejętności 

sportowych pozwalających na 

starty w zawodach kajakowych 

- integracja środowiska 

- propagowanie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży 

mieszkających na terenie 

Wielkopolski 

- zainteresowanie mieszkańców 

Wielkopolski jeździectwem w 

szerokim tego słowa znaczeniu 

- propagowanie uprawiania sportu  

i aktywnego wypoczynku jako 

dobrego sposobu na spędzanie 

brak danych 
75 

zawodników 
DS 
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wolnego czasu 

341.   

Ogólnopolski Turniej 

Uczniowski Klubów 

Sportowych w zapasach 

styl wolny 

Ludowy Klub 

Sportowy "Ceramik"  

w Krotoszynie 

22.04-

24.05.2011 

- utrzymanie wysokiego poziomu 

sportowego krotoszyńskiego 

zapasów 

- popularyzacja sportu w 

środowisku wiejskim 

- promocja zapasów w kraju, 

województwie, powiecie i mieście 

- promocja dorobku zapaśników  

z Krotoszyna na arenie krajowej 

brak danych 
67 

zawodników 
DS 

342.   

Mistrzostwa Wielkopolski  

w Mini Siatkówce 

Dziewcząt  

i Chłopców 

Wielkopolski 

Związek Piłki 

Siatkowej  

w Poznaniu 

11.04-

01.06.2011 

- propagowanie sportu wśród dzieci 

Organizowanie współzawodnictwa 

dzieciom 

- wyłonienie reprezentantów 

wielkopolski  

na zawody Ogólnopolskie w Mini 

Siatkówce Zabrze 2011 

- wyłonienie dzieci uzdolnionych 

sportowo  

i przekazanie ich do dalszego 

szkolenia 

- integracja dzieci z różnych 

środowisk 

brak danych 
224 

zawodników 
DS 

343.   

VIII Międzynarodowy 

Turniej w gimnastyce 

artystycznej Poznań 2011 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy 

"Dąbrówka" – Sekcja 

Gimnastyki 

Artystycznej  

w Poznaniu 

22.04-

10.07.2011 

- możliwość porównania 

wyszkolenia zawodniczek z MKS 

„Dąbrówka” z ich rówieśniczkami z 

innych krajów 

- uzyskanie przez zawodniczki 

MKS „Dąbrówka” miejsc 

medalowych 

- popularyzacja gimnastyki 

artystycznej 

brak danych 
72 

zawodniczki 
DS 
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344.   

Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Wielkopolski  

w tenisie stołowym 

młodzików i młodziczek 

Wielkopolski 

Związek Tenisa 

Stołowego  

w Poznaniu 

01-20.04.2011 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników z województwa 

wielkopolskiego do dalszych gier w 

Półfinałach Pucharu Polski 

Młodzików i Młodzików 

- zdobycie punktacji do 

współzawodnictwa  

w sporcie dzieci i młodzieży na 

2011 rok 

brak danych 
66 

zawodników 
DS 

345.   

Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Wielkopolski  

w tenisie stołowym 

juniorek  

i juniorów 

Wielkopolski 

Związek Tenisa 

Stołowego  

w Poznaniu 

01-27.04.2011 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników z województwa 

wielkopolskiego do dalszych gier w 

Półfinałach Pucharu Polski 

Juniorów  

i Juniorek 

- zdobycie punktacji do 

współzawodnictwa  

w sporcie dzieci i młodzieży na 

2011 rok 

brak danych 
43 

zawodników 
DS 

346.   

Wielkopolska Próba 

Kolarska o Puchar 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 

Wielkopolski 

Związek Kolarski  

w Kaliszu 

11.04-

25.09.2011 

- podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników projektu oraz 

rozwijanie takich cech 

motorycznych jak: wytrzymałość, 

szybkość, siła 

- przeciwdziałanie patologii, 

przestępczości  

i agresji wśród dzieci i młodzieży 

poprzez aktywność fizyczną 

- popularyzacja i upowszechnianie 

kolarstwa szosowego i torowego 

wśród społeczności uczniowskiej 

brak danych 
1480 

zawodników 
DS 

347.   
Wiosenne Biegi 

Przełajowe - Racot 2011 

Szkolny Klub 

Sportowy "Jantar"  

w Racocie 

01-19.04.2011 

- popularyzowanie biegania jako 

najprostszej formy ruchu 

- wyłonienie mistrzów w 

brak danych 
800 

zawodników 
DS 
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poszczególnych grupach i 

kategoriach wiekowych 

348.   
IX Puchar Polski  

w Brazylijskim Jiu Jitsu 
„Copacabana” Konin 

21.04-

31.05.2011 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników zawodów 

- popularyzacja sportów walki 

- popularyzacja miasta Konin i 

województwa wielkopolskiego 

brak danych 
400 

zawodników 
DS 

349.   

XXVI Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski Szlakiem 

Bursztynowym 2011 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Kolarskie  

w Kaliszu 

01-27.04.2011 

- popularyzacja kolarstwa, 

doskonalenie umiejętności kaliskich 

zawodników 

- popularyzacja regionu kaliskiego 

oraz całego województwa 

wielkopolskiego 

- wyłonienie zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach 

wiekowych  

we współzawodnictwie sportowym 

- zagospodarowanie czasu wolnego 

wśród społeczeństwa – 

przeciwdziałanie patologii dzieci i 

młodzieży 

brak danych 
128 

zawodników 
DS 

350.   

Puchar Polski Seniorów  

w florecie męskim i 

damskim "Memoriał 

Pieczyńskiego" 

Klub Sportowy 

Akademickiego 

Związku Sportowego 

Akademii 

Wychowania 

Fizycznego  

w Poznaniu 

01-17.04.2011 

- popularyzacja szermierki w 

mieście  

i regionie 

- osiągnięcia wysokich pozycji 

przez zawodników klubu w turnieju 

brak danych 
115 

zawodników 
DS 

351.   

Turniej Piłki Wodnej dla 

dzieci "Poznań Waterpolo 

Cup" 

Klub Sportowy 

Akademickiego 

Związku Sportowego 

Akademii 

Wychowania 

11.04-

10.06.2011 

- wyłonienie zwycięzców turnieju 

- popularyzacja dyscypliny 

- podniesienie poziomu sportowego 

dyscypliny 

brak danych 
120 

zawodników 
DS 
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Fizycznego  

w Poznaniu 

- promocja województwa 

wielkopolskiego 

352.   

Amatorskie Mistrzostwa 

Wielkopolski w grach 

deblowych w tenisie 

ziemnym 

Wiejskie 

Towarzystwo 

Tenisowe  

w Solcu 

15.04-

13.05.2011 

- rozpowszechnianie aktywnego 

stylu życia 

- rozpowszechnianie idei 

wolontariatu 

- promocja tenisa jako sposobu na 

spędzanie wolnego czasu 

- aktywizacja społeczności lokalnej 

10 

wolontariuszy 

56 

zawodników 
DS 

353.   
Ruch rzeźbi umysł, serce  

i ciało 

Stowarzyszenie 

„Parafiada”  

w Warszawie 

22.04-

08.09.2011 

- wyłonienie zwycięzców 

indywidualnych  

i zespołowych w rywalizacji 

sportowej oraz konkursach 

artystycznych 

- rozwinięcie sprawności fizycznej 

oraz wzrost świadomości co do 

potrzeby własnego, 

wszechstronnego rozwoju 

brak danych 
3400 

uczestników 
DS 

354.   

XIX Ogólnopolski Turniej  

dla Dzieci i Młodzieży do 

lat 16 w szachach o Puchar 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego i 

Prezydenta Miasta Kalisza 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Szachowo-

Warcabowe  

w Kaliszu 

11.04-

15.05.2011 

- sprawdzenie poziomu gry 

juniorów 

- wyłonienie najlepszych drużyn 

szachowych z poszczególnych 

klubów 

- uzyskanie kategorii szachowych 

- popularyzacja szachów jako 

„królewskiej” gry 

brak danych 
84 

zawodników 
DS 

355.   

Zlot Gigantów 2011 - 

rozgrywki i pokazy modeli 

latających 

Aeroklub Poznański  

w Kobylnicy 

16.05-

10.08.2011 

- wyłonienie zwycięzców 

rywalizacji modeli latających 

- uaktywnienie działalności grup z 

różnych środowisk z Poznania 

- rozpropagowanie wśród 

brak danych 
24 

zawodników 
DS 



 

65 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 
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Dep./j.o. 

mieszkańców województwa 

wielkopolskiego alternatywnych 

sposobów aktywnego spędzania 

wolnego czasu 

- zwiększenie zainteresowania 

młodzieży sportami lotniczymi 

356.   

Regaty Kajakowe - 

Memoriał im. Tadeusza 

Pasika - Kajaki Klasyczne 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Wioślarskie  

w Kaliszu 

04.05-

10.06.2011 

- zainteresowanie kajakarstwem 

dzieci  

i młodzież i mieszkańców 

Wielkopolski 

- pozyskanie zawodników do sekcji 

kajakowej KTW 

- nawiązanie kontaktów i przyjaźni 

pomiędzy zawodnikami 

uczestniczących klubów 

brak danych 
160 

zawodników 
DS 

357.   
III Puchar im. Bogusława 

Rybackiego w Rugby 

Klub Sportowy 

„Posnania”  

w Poznaniu 

11.04-

04.05.2011 

- popularyzacja dyscypliny jaką jest 

Rugby wśród dzieci i młodzieży 

- konfrontacja z zespołami z innych 

miast 

- ocena poziomu przygotowań 

drużyny juniorów do meczów 

eliminacyjnych Mistrzostw Polski 

Juniorów 

brak danych 
80 

zawodników 
DS 

358.   

Puchar Polski Seniorów  

w Szabli Kobiet i 

Mężczyzn - XVIII 

Memoriał Zenona 

Ryszewskiego 

Koniński Klub 

Szermierczy  

w Koninie 

11.04-

15.05.2011 

- sprawdzenie umiejętności 

taktycznych  

i technicznych zawodników 

- popularyzacja szermierki 

- propagowanie aktywności 

ruchowej wśród mieszkańców 

Konina i okolic 

brak danych 
93 

zawodników 
DS 

359.   Cykl Integracyjnych 

Spartakiad Sportowo-

Stowarzyszenie 

Młodych 

18.04-

25.05.2011 
- wzmocnienie samooceny 

uczestników podczas 
brak danych 

1043 

uczestników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Rekreacyjnych z okazji 

Światowego Dnia Inwalidy 

2011 

Wielkopolan  

w Poznaniu 

przeprowadzonych konkurencji 

- integracja społeczności lokalnej 

oraz aktywizacja środowiska 

„sprawnych inaczej” do aktywnego 

uczestnictwa w zagospodarowaniu 

czasu wolnego poprzez sport 

360.   

Obchody 90-lecia 

Koszykówki, w tym cykl 

turniejów w miastach 

Wielkopolski, turniej im. 

W. Draba, turniej drużyn 

szkolnych Inea Cup, 

turniej  

z okazji Dnia Dziecka 

Wielkopolski 

Związek 

Koszykówki  

w Poznaniu 

01.04-

31.12.2011 

- integracja dzieci i młodzieży 

zamieszkałej na terenie Miasta 

Poznania 

- rozpowszechnienie kultury 

fizycznej wśród mieszkańców 

miasta oraz województwa 

wielkopolskiego 

brak danych  DS 

361.   Soboty bokserskie 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Bokserski  

w Poznaniu 

18.06-

31.12.2011 

- podnoszenie poziomu sportowego 

zawodników 

- przegląd kadr zawodniczych w 

poszczególnych klubach 

- wyłonienie najlepszych 

reprezentantów WOZB 

brak danych 
22 

zawodników 
DS 

362.   
Międzyokręgowe Turnieje 

Młodzieżowe 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Bokserski  

w Poznaniu 

18.06-

31.12.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

pięściarzy – reprezentantów WOZB 

Poznań 

- podniesienie umiejętności 

sędziowania 

brak danych 
20 

zawodników 
DS 

363.   

Cykl Regat 

Wielkopolskiego 

Okręgowego Związku 

Żeglarskiego w różnych 

klasach oraz regaty  

o Mistrzostwo 

Województwa  

w tych klasach 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Żeglarski  

w Poznaniu 

24.06-

10.11.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

- przygotowanie zawodników do 

imprez głównych 

- wyłonienie zwycięzców w 

poszczególnych klasach oraz 

klubowej klasyfikacji generalnej 

brak danych 
430 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

364.   

System Zawodów 

Dziecięcych pn. Czwartki 

Lekkoatletyczne w 

wybranych miastach  

Woj. Wielkopolskiego 

Wielkopolski 

Związek Lekkiej 

Atletyki  

w Poznaniu 

01.08-

10.12.2011 

- upowszechnienie lekkiej atletyki 

wśród młodzieży szkół 

podstawowych 

- możliwość naboru utalentowanej 

młodzieży dla sekcji LA 

województwa wielkopolskiego 

brak danych 
300 

zawodników 
DS 

365.   

Puchar Polski, Puchar 

Ministra Edukacji 

Narodowej, Puchar 

Ministra Sportu  

i Turystyki w sporcie 

kartingowym 

Automobilklub 

Leszczyński  

w Lesznie 

20.04-

11.05.2011 

- wyłonienie zwycięzców imprezy 

- podniesienie poziomu sportowego 

zawodników 

- spopularyzowanie sportu 

kartingowego wśród dzieci i 

młodzieży w wieku od 8 do 18 lat 

- promowanie regionu 

Wielkopolski 

brak danych 
64 

zawodników 
DS 

366.   

Międzynarodowy Turniej 

Tenisowy Europejskiej 

Federacji Tenisowej 

"Tennis Europe" 

Młodzików do lat 14 

Klub Sportowy 

"Promień"  

w Opalenicy 

20.04-

18.05.2011 

- umożliwienie zawodnikom 

polskim w tym szczególnie z 

wielkopolski zdobywanie punktów 

do klasyfikacji europejskiej 

- propagowanie tenisa 

- promocja ziemi opalenickiej oraz 

województwa wielkopolskiego 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników  

w klasyfikacji europejskiej 

brak danych 
128 

zawodników 
DS 

367.   

XX Memoriał Fechmistrza 

Leona Kozy-Kozarskiego 

/Puchar Polski/ w 

Szermierce 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

16.05-

30.06.2011 

- podniesienie umiejętności 

techniczno – taktycznych 

zawodników sekcji szermierczej 

- wyłonienie zwycięzców w 

kategorii kobiet  

i mężczyzn 

- promocja Wielkopolski jako 

silnego ośrodka sportu 

brak danych 
69 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

wyczynowego i studenckiego z 

tradycjami 

368.   

I Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski w Karate 

Shotokan 

Klub Sportowy 

"Budowlani"  

w Poznaniu 

02-18.05.2011 

- propagowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego przez 

młodzież i ich rodziny 

- zdobycie doświadczeń w 

podejmowaniu inicjatywy i 

przedsięwzięć 

- podniesienie poziomu w 

dyscyplinie karate w Wielkopolsce 

- integracja środowiska klubów  

i zawodników sportów walki na 

terenie województwa 

brak danych 
110 

zawodników 
DS 

369.   
Dzień sportu i rozrywki - 

AWFalia 2011 

Fundacja na rzecz 

Akademii 

Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego  

w Poznaniu 

02-21.05.2011 

- nakłonienie uczestników imprezy 

do częstszego korzystania z 

aktywności sportowo – rekreacyjnej 

- upowszechnienie świadomości  

o prozdrowotnych walorach sportu  

i aktywności sportowej 

- upowszechnienie sportu w 

wymiarze rekreacyjnym a nie tylko 

wyczynowym 

- integracja środowiska 

studenckiego 

około 100 

wolontariuszy 

720 

zawodników 
DS 

370.   
VIII Włościańskie Zawody  

w Powożeniu Zaprzęgami 

Stowarzyszenie 

Sportowe „Pegaz”  

w Śmiglu 

02-25.05.2011 

-skonfrontowanie umiejętności 

zawodników uprawiających 

jeździectwo (powożenie 

- promocja jeździectwa wśród 

mieszkańców regionu 

brak danych 
47 

zawodników 
DS 

371.   

Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego  

w Wioślarstwie 

Wielkopolski 

Związek Towarzystw 

Wioślarskich  

02-25.05.2011 
-popularyzowanie wioślarstwa 

-zapewnienie czynnego 
brak danych 

200 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

w Poznaniu wypoczynku 

-sprawdzenie postępów 

treningowych 

-wyłonienie Mistrzów Woj. Wlkp. 

372.   

Wspólna Runda Pucharu 

Europy Centralnej FIA-

CEZ  

w Wyścigach 

Samochodowych 

Mistrzostw Polski 

Automobilklub 

Wielkopolski  

w Poznaniu 

02.05- 

08.06.2011 

-popularyzowanie sportu 

motorowego 

-podniesienie umiejętności 

zawodników 

brak danych 
156 

zawodników 
DS 

373.   

X Ogólnopolskie Zawody 

Konne w skokach przez 

przeszkody – CSN z 

udziałem zawodników 

zagranicznych; Grand Prix 

Fundacji Orła Białego i 

Polskich Producentów 

Żywności 

Klub Jeździecki 

AGRO – Handel 

Śrem, Stajnia Olsza 

04.05- 

09.06.2011 

-podniesienie poziomu jeździectwa 

- upowszechnienie jeździectwa jako 

dyscypliny sportowej 

- propagowanie jeździectwa wśród 

dzieci  

i młodzieży 

- zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców 

9 wolontariuszy 
87 

zawodników 
DS 

374.   
VI Leszczyński Maraton 

Rowerowy 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

„Życie jest piękne”  

w Lesznie 

04.05- 

10.06.2011 

- wyłonienie najlepszych 

uczestników 

- rywalizacja zawodników i 

zdobywanie punktów w cyklu 

Pucharu Polski 

-popularyzowanie zdrowego stylu 

życia  

i walorów ziemi wielkopolskiej 

brak danych 
ponad 800 

zawodników 
DS 

375.   

Regaty Kajakowe 

Memoriał Andrzeja 

Kulczaka 

Wielkopolski 

Związek Kajakowy  

w Poznaniu 

02.05- 

09.06.2011 

-popularyzowanie sportu 

kajakowego 

-promocja aktywnego stylu życia, 

szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży 

brak danych 
241 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- promocja regionu i województwa 

376.   

XV Memoriał  

im. J. Kołodziejczyka w 

tenisie stołowym 

Uczniowski Klub 

Sportowy Tenisa 

Stołowego  

w Obornikach 

04.05- 

10.07.2011 

-uczczenie pamięci zmarłego 

działacza 

- popularyzacja tenisa stołowego 

-podniesienie poziomu sportowego 

zawodników klubowych 

-działania wychowawcze poprzez 

sport 

 

brak danych 
168 

zawodników 
DS 

377.   

XXXV Ogólnopolski 

Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt rocz. 1998 i 

1996 

Kępiński Klub 

Sportowy "Polonia"  

w Kępnie 

02.05- 

15.06.2011 

-wyłonienie najlepszej drużyny i 

najlepszego zawodnika 

- porównanie i doskonalenie 

umiejętności gry 

- wychowanie i edukacja dzieci 

brak danych 
220 

zawodników 
DS 

378.   

Organizacja Finału 

Wojewódzkiego Zawodów 

Dziecięcych pn. Czwartki 

LA 

Wielkopolski 

Związek Lekkiej 

Atletyki  

w Poznaniu 

09.05- 

12.06.2011 

-upowszechnienie lekkiej atletyki 

wśród dzieci szkół podstawowych 
brak danych 

354 

zawodników 
DS 

379.   
XXI Ogólnopolski Bieg 

Niechana 

Stowarzyszenie 

Młodych 

Wielkopolan  

w Poznaniu 

16.05-

30.06.2011 

- sprawdzenie umiejętności, formy 

fizycznej w zakresie rywalizacji 

biegowej 

- zapewnienie uczestnikom 

bezpiecznej imprezy oraz 

ciekawego programu realizacji 

zadania 

brak danych 
600 

uczestników 
DS 

380.   

Turniej Koszykówki 

Gimnazjalistek z całej 

Wielkopolski - INEA CUP 

2011 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

11.05- 

22.06.2011 

-promocja Poznania i 

Województwa 

- promocja kultury fizycznej i 

sportu wśród mieszkańców 

- rywalizacja sportowa 

brak danych 
ok. 200 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

381.   

Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski Juniorów  

w Tenisie 

Pobiedziski Klub 

Tenisowy  

w Pobiedziskach 

04.05-

30.06.2011 

- zdobycie punktów do rankingu 

ogólnopolskiego PZT przez 

juniorów  

z Wielkopolski 

- wzrost zainteresowania 

miejscowej społeczności, zwłaszcza 

młodzieży aktywnym stylem życia 

5 wolontariuszy 
52 

zawodników 
DS 

382.   Plaża Wolności 2011 

Klub Sportowy UAM 

Poznań  

w Poznaniu 

06.06-

06.07.2011 

- upowszechnianie i rozwój kultury 

fizycznej 

- podniesienie sprawności fizycznej 

- popularyzacja sportu wśród dzieci  

i młodzieży 

- promocja zdrowia 

- zagospodarowanie wolnego czasu 

mieszkańcom Poznania i okolic 

- promocja Wielkopolski, regionu 

poznańskiego 

brak danych 
600 

zawodników 
DS 

383.   

Regionalna Spartakiada 

Sportowa Ochotniczych 

Hufców Pracy i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Stowarzyszenie 

„Edukacja-Młodzież”  

w Pleszewie 

05.09-

01.10.2011 

- zapoznanie się ze zdrowotnymi, 

społecznymi i edukacyjno-

wychowawczymi wartościami 

sportu 

- wypracowanie u młodzieży 

nawyków higienicznych, dbanie o 

sprawność  

i odporność organizmu 

- rozbudzanie u młodzieży potrzeby 

aktywności fizycznej jako elementu 

zdrowego życia 

20 

wolontariuszy 

260 

sportowców 
DS 

384.   
Volkswagen Cup Nasz 

Sukces to My Edycja 2011 

Wielkopolski 

Związek Piłki 

Ręcznej  

w Poznaniu 

01-22.06.2011 

- popularyzacja i propagowanie 

sportu  

a szczególnie gier zespołowych 

wśród młodzieży 

brak danych 165 uczniów DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- aktywizacja dzieci szkolnych w 

szkołach wielkopolskich 

pozwalająca im odkryć sport na 

wysokim poziomie organizacyjnym  

w formie zabawy 

385.   
Mistrzostwa Wielkopolski 

Juniorów w Szachach 

Wielkopolski 

Związek Szachowy  

w Poznaniu 

16.05-

25.06.2011 

- wyłonienie mistrzów 

Wielkopolski  

w szachach 

- wyłonienie reprezentantów 

Wielkopolski  

na rozgrywki Międzywojewódzkie 

- podniesienie poziomu sportowego 

uczestników 

8 wolontariuszy 
245 

zawodników 
DS 

386.   
Wielkopolskie Parafiady 

Regionalne 

Stowarzyszenie 

Parafiada  

im. Św. Józefa 

Kalasancjusza w 

Warszawie 

12.05-

01.07.2011 

- nawiązanie przyjaźni i kontaktów 

międzyosobowych wśród 

uczestników zadania 

- rozwinięcie sprawności fizycznej 

oraz wzrost świadomości co do 

potrzeb własnego, wszechstronnego 

rozwoju 

- umocnienie zdrowych zasad fair 

play  

we współzawodnictwie 

brak danych 
1800 

uczestników 
DS 

387.   
Puchar Nadziei 

Olimpijskich w kolarstwie 

Wielkopolski 

Związek Kolarski  

w Kaliszu 

18.05-

06.09.2011 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników w kategorii młodzik i 

młodziczka 

- promocja regionu i dorobku 

sportowego Wielkopolski 

- promocja zdrowego tryby życia na 

świeżym powietrzu 

- przeciwdziałanie patologiom 

dzieci i młodzieży poprzez 

aktywność fizyczną  

brak danych 
203 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

i efektywne zagospodarowanie 

czasu wolnego 

388.   

X Ogólnopolski Turniej 

Tenisowy do lat 14  

im. W. Gąsiorka 2011 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Sigma”  

w Poznaniu 

19.05-

01.07.2011 

- sprawdzenie poziomu sportowego 

poprzez wyłonienie najlepszych 

tenisistów 

- propagowanie postawy fair play 

- popularyzacja tenisa ziemnego 

wśród dzieci i młodzieży 

7 wolontariuszy 
57 

zawodników 
DS 

389.   

Regaty Żeglarskie o 

Puchar Zbąszynia - 

zaliczane  

do punktacji Pucharu 

Polski 

Zbąszyński Klub 

Żeglarski  

w Zbąszyniu 

23.05-

06.07.2011 

- promocja żeglarstwa jako sposobu 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego  

i wypoczynku 

- promocja walorów żeglarskich i 

turystycznych Ziemi Zbąszyńskiej 

oraz Wielkopolski 

brak danych 
64 

zawodników 
DS 

390.   
Grand Prix Wojciecha 

Fibaka 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

01.06-

14.07.2011 

- podniesienie umiejętności 

techniczno-taktycznych 

zawodników sekcji tenisowej AZS 

Poznań 

- promocja Wielkopolski jako 

silnego ośrodka tenisowego z 

tradycjami 

- popularyzacja tenisa wśród dzieci  

i młodzieży 

brak danych 
76 

zawodników 
DS 

391.   

XI Regaty na powitanie 

wakacji z cyklu Pucharu 

Polski Jachtów 

Kabinowych 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Kopernik”  

w Słupcy 

27.06-

13.07.2011 

- wzrost zainteresowania wśród 

mieszkańców Wielkopolski 

zainteresowania sportem jako 

formą aktywnego wypoczynku 

- wzrost świadomości społecznej w 

zakresie zdrowego stylu życia 

- zwiększenie zainteresowania 

różnymi formami turystyki 

10 

wolontariuszy 

95 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

aktywnej 

- zainteresowaniem rodzinnym 

uprawianiem sportu i rekreacji 

392.   

Amatorskie Mistrzostwa 

Wielkopolski w grach 

singlowych w tenisie 

ziemnym 

Wiejskie 

Towarzystwo 

Tenisowe   

w Solcu 

02.06-

13.07.2011 

- rozpowszechnianie aktywnego 

stylu życia 

- rozpowszechnianie idei 

wolontariatu 

- promocja tenisa jako sposobu na 

spędzenie wolnego czasu 

- aktywizacja społeczności lokalnej 

10 

wolontariuszy 

20 

uczestników 
DS 

393.   

Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej Juniorów 

2012  

z Udziałem Reprezentacji 

Dolnej Saksonii 

Wielkopolski 

Związek Piłki Nożnej  

w Poznaniu 

07.06-

23.07.2011 

- popularyzacja piłki nożnej w 

Poznaniu 

- zacieśnienie kontaktów 

sportowych z Dolną Saksonią i 

Hanowerem 

brak danych 
120 

zawodników 
DS 

394.   

XXI Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski Juniorów 

Młodszych i Młodzików 

Wielkopolski 

Związek Kolarski  

w Kaliszu 

 

- podniesienie umiejętności 

techniczno-taktycznych 

zawodników 

- aktywizacja społeczności lokalnej 

brak danych 
120 

zawodników 
DS 

395.   

Festiwal Jeździecki 

Baborówko, 

Międzynarodowe Zawody 

w WKKW CIC, 

Mistrzostwa Wielkopolski  

w WKKW 

Stowarzyszenie 

Jeździeckie 

„Baborówko”  

w Baborówku 

17.06-

27.07.2011 

- promocja regionu szamotulskiego 

oraz Wielkopolski 

- nawiązanie stałej współpracy ze 

społecznościami miast partnerskich 

oraz wymiana zawodników 

- odtworzenie tradycji 

Wszechstronnego Konkursu Konia 

Wierzchowego  

w Wielkopolsce 

- podniesienie poziomu sportowego 

dzieci  

i młodzieży 

30 

wolontariuszy 

120 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

396.   

Mistrzostwo Europy  

w 3 dyscyplinach 

jeździeckich: w skokach 

przez przeszkody, w 

ujeżdżaniu  

i w wszechstronnym 

konkursie konia 

wierzchowego 

Stowarzyszenie  

Centrum Hipiki 

Jaszkowo Antoniego 

Chłapowskiego w 

Jaszkowie 

01.07-

10.08.2011 

- zdobycie doświadczenia  

we współzawodnictwie sportowym 

- przetarcie szlaków na arenie 

międzynarodowej 

- promocja regionu, kraju 

- nawiązanie nowych znajomości 

- wzrost zainteresowania sportem i 

rekreacją konną 

brak danych 170 osób DS 

397.   

XXXIV Regaty Srebrny 

Żagiel Optymista III 

Eliminacje  

do Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży 

Jacht Klub 

Wielkopolski  

w Poznaniu 

30.06-

11.08.2011 

- spopularyzowanie żeglarstwa 

wśród dzieci  

i młodzieży 

- uzyskanie jak najlepszych lokat 

przez zawodników klubów 

poznańskich 

brak danych 
297 

zawodników 
DS 

398.   

11. Ogólnopolski Maraton 

Kajakowy Warta 

Challenge 2011 Grand Prix 

PZK 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 

Wodnej „Warta” w 

Poznaniu 

29.06-

10.08.2011 

- promocja imprez o randze Grand 

Prix PZK 

- promocja rzeki Warty i regionu 

Wielkopolski 

- rozwój kajakarstwa dla 

mieszkańców Wielkopolski 

brak danych 
82 

uczestników 
DS 

399.   

XX Memoriał W. 

Ziółkowskiego Seniorów 

w stylu wolnym i XV 

Poland Open w zapasach 

kobiet 

Klub Sportowy 

„Sobieski”  

w Poznaniu 

07.06-

10.08.2011 

- przeprowadzenie zawodów na 

bardzo wysokim poziomie 

- wyłonienie zwycięzców w 

Międzynarodowym Turnieju 

- promocja Wielkopolski 

- zagwarantowanie zawodnikom 

ostatecznego sprawdzianu przed 

Mistrzostwami Świata w zapasach 

30 

wolontariuszy 

398 

zawodników 
DS 

400.   Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej 

Wielkopolski 

Związek Piłki Nożnej  

02.07-

17.08.2011 

- rezygnacja z realizacji zadania 

publicznego 
- - DS 



 

76 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Europokolenie 2012 

Poznań 

w Poznaniu 

401.   

Wspólna Runda 

Europejskiego Pucharu 

Alpe Adria w Wyścigach 

motocyklowych oraz 

Wyścigach 

Motocyklowych 

Mistrzostw Polski 

Automobilklub 

Wielkopolski  

w Poznaniu 

05.07-

17.08.2011 

- podniesienie umiejętności dzięki 

rywalizacji z zawodnikami 

zagranicznymi 

- zajęcie wysokich miejsc przez 

Polskich zawodników 

- wzrost zainteresowania sportem 

motorowym a w szczególności 

motocyklowym 

brak danych 
258 

zawodników 
DS 

402.   

IV Międzynarodowy 

Turniej Koszykówki 

Ulicznej "Kaliski Streetball 

2011" 

Stowarzyszenie 

Nasze Kaliskie w  

Żelazkowie 

27.07-

24.08.2011 

- podniesienie popularności 

koszykówki  

i zwiększenie się liczby 

zawodników sekcji koszykarskich i 

drużyn amatorskich  

na terenie województwa 

wielkopolskiego 

- promocja Wielkopolski na arenie 

krajowej  

i międzynarodowej 

40 

wolontariuszy 
300 DS 

403.   

Międzynarodowy Turniej 

Tenisowy Juniorów ITF 

Poznań 2011 

Wielkopolski 

Związek Tenisowy  

w Poznaniu 

15.07-

31.08.2011 

- zajęcie czołowych miejsc przez 

zawodników i kluby wielkopolskie 

- uzyskanie punktów rankingowych 

8 wolontariuszy 
112 

zawodników 
DS 

404.   

Międzynarodowe 

Mistrzostwa Wielkopolski 

w Tenisie 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

21.07-

07.09.2011 

- podniesienie umiejętności 

techniczno-taktycznych 

zawodników sekcji tenisowej AZS 

Poznań 

- wyłonienie Międzynarodowego 

Mistrza Wielkopolski 

- promocja Wielkopolski jako 

silnego ośrodka tenisowego z 

tradycjami 

brak danych 
90 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- popularyzacja tenisa wśród dzieci  

i młodzieży 

405.   

XIX Międzynarodowy 

Puchar Polski "Polska - 

Dania-Niemcy" w 

Kręglarstwie Parkietowym 

w Śremie 

Ognisko TKKF 

Sokół Śrem 

08.08-

07.09.2011 

- promocja regionu wśród 

zagranicznych gości 

- promowanie kręglarstwa 

parkietowego  

w kraju i zagranicą 

- pozyskiwanie nowych młodych 

członków 

brak danych 
38 

zawodników 
DS 

406.   

Amber Road 2011 - 

Mistrzostwa Polski  

w drużynowej jeździe na 

czas amatorskich zespołów 

kolarskich 

Gostyński Klub 

Rowerowy Cyklista 

27.07-

07.09.2011 

- wyłonienie najlepszej amatorskiej 

drużyny w jeździe na czas i 

Mistrzów Polski 

- podniesienie prestiżu zawodów 

przez wykorzystanie walorów, z 

których znana jest Wielkopolska – 

gościnność, zaradność, 

przedsiębiorczość 

- rozpowszechnienie Gostynia, 

Powiatu Gostyńskiego i 

południowej Wielkopolski jako 

istotnych miejsc dla rozwoju 

kolarstwa w Polsce 

brak danych 
200 

zawodników 
DS 

407.   

Ogólnopolskie Zawody  

w Pływaniu, Bocci i 

Kręglarstwie z okazji 50-

lecia Polskiego Sportu 

Osób Niepełnosprawnych 

Sportowe 

Stowarzyszenie 

Inwalidów Start 

02.08-

31.12.2011 

- wzrost umiejętności sportowych 

osób niepełnosprawnych w 

poszczególnych dyscyplinach 

- zmiana stereotypów dot. osób 

niepełnosprawnych 

brak danych 
146 

zawodników 
DS 

408.   
Wyścig Młodości 2011 - 

Finał Pucharu Polski 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Kolarskie  

w Kaliszu 

10.08-

21.09.2011 

- popularyzacja kolarstwa 

- doskonalenie umiejętności jak i 

osiągnięć kaliskich zawodników 

- promocja regionu kaliskiego i 

województwa wielkopolskiego 

brak danych 
200 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- wyłonienie zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach 

wiekowych 

- zagospodarowanie czasu wolnego 

społeczeństwu 

- przeciwdziałanie patologii dzieci i 

młodzieży 

409.   
XVIII Bieg Olimpijski 

Racot 2011 
SKS Jantar Racot 

19.08-

20.09.2011 

- popularyzacja biegania jako 

najprostszej formy ruchu 

- promocja idei olimpijskiej 

brak danych 
2500 

uczestników 
DS 

410.   
Światowe Regaty 

Wioślarskie 

Fundacja 

Wielkopolskie 

Wioślarstwo  

w Poznaniu 

12.08-

21.09.2011 

- wzrost popularności dyscypliny 

wśród mieszkańców regionu, a w 

szczególności dzieci i młodzieży 

- wzrost świadomości zdrowotnej 

- promocja zdrowego trybu życia 

- uświadamianie możliwość 

czynnego uprawiania sportu 

- promocja  Wielkopolski jako 

silnego ośrodka kulturalnego, 

sportowego  

i gospodarczego 

- dostarczenie mieszkańcom emocji 

120 

wolontariuszy 

2169 

zawodników 
DS 

411.   

Puchar Europy Kadetów  

w Szabli Kobiet i 

Mężczyzn 

Koniński Klub 

Szermierczy  

w Koninie 

17.08-

28.09.2011 

- zajęcie wysokich lokat w turnieju 

- sprawdzenie umiejętności 

taktycznych i technicznych 

szablistek i szablistów w walce 

- popularyzacja szermierki i 

propagowanie aktywności ruchowej 

wśród mieszkańców Konina i 

okolic 

brak danych 
251 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

412.   

VIII Ogólnopolski maraton  

w kolarstwie górskim 

Cross-Country Michałki 

2011 Wieleń 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Płomień”  

w Wieleniu 

17.08-

27.09.2011 

- rozbudzenie zainteresowań dzieci  

i młodzieży szkolnej kolarstwem 

górskim jako alternatywną formą 

spędzania czasu wolnego 

- promocja walorów turystyczno-

krajobrazowych regionu 

- zacieśnienie współpracy w 

zakresie organizacji imprezy z 

jednostkami, instytucjami z terenu 

gminy, powiatu, województwa 

- pozyskanie do współpracy 

nowych adeptów kolarstwa 

górskiego, sympatyków sportów 

rowerowych 

brak danych 
401 

zawodników 
DS 

413.   

IV Ogólnopolskie Zawody  

w Dwuboju Kajakowym 

(Regaty Kajakowe + Bieg 

Płaski) 

Klub Sportowy 

„Energetyk”  

w Poznananiu 

18.08-

28.09.2011 

- zwiększenie zainteresowania 

sportem wśród dzieci i młodzieży 

ze szczególnym uwzględnieniem 

sportu kajakowego w szerokim 

rozumieniu jako sportu 

wyczynowego i masowego 

- integracja środowiska dzieci i 

młodzieży 

- przedstawienie kajakarstwa i 

biegania jako alternatywnej formy 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego 

brak danych 
200 

uczestników 
DS 

414.   

XXIX Turniej w 

Kręglarstwie 

Młodzieżowym 

"Wielkopolska Zaprasza" o 

charakterze ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 

Kręglarski  

w Poznaniu 

05.09-

05.10.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

przez współzawodnictwo sportowe 

w kategoriach dzieci i młodzieży 

poprzez rywalizację  

na szczeblu ogólnopolskim 

brak danych 
67 

zawodników 
DS 

415.   
V Wielkopolskie 

Mistrzostwa w Kolarstwie 

Górskim Osób 

Stowarzyszenie  

„Niepełnosprawni - 

Normalna Sprawa”  

24.08-

03.10.2011 

- podniesienie ogólnej sprawności  

i wydolności fizycznej 

56 

wolontariuszy 
108 startów DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Niepełnosprawnych w Poznaniu - weryfikacja nabytych wcześniej 

umiejętności startowych w 

warunkach startowych 

- wyrównywanie szans życiowych 

osób niepełnosprawnych 

416.   

Regaty kajakowe 

Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego 

Wielkopolski 

Związek Kajakowy  

w Poznaniu 

24.08-

05.10.2011 

- popularyzacja sportu kajakowego 

- promocja aktywnego stylu życia, 

szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży 

- promocja regionu i Województwa 

Wielkopolskiego 

- współpraca z Okręgowymi 

związkami Kajakowymi 

12 

wolontariuszy 

283 

zawodników 
DS 

417.   
Puchar Polski w Karate 

WKF 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Tornado”  

w Kaliszu 

25.08-

04.10.2011 

- promocja karate WKF jako sportu 

powszechnego 

- promocja Kalisza oraz 

Wielkopolski 

- wzmocnienie pozycji klubu i 

miasta „w kraju 

8 wolontariuszy 
300 

zawodników 
DS 

418.   
Turniej o Memoriał Józefa 

Moczyńskiego w Zapasach 

Klub Sportowy  

„Sobieski”  

w Poznaniu 

01.09-

10.11.2011 

- podniesienie umiejętności 

technicznych zawodników w walce 

sportowej 

- dostrzeżenie pozytywnych 

skutków spędzania czasu wolnego 

na sportowo 

- utrwalenie w sobie szlachetnej 

postawy poprzez rywalizację 

sportową 

- nawiązanie trwałych przyjaźni 

brak danych 
75 

zawodników 
DS 

419.   XXVI Biegi 

Chłapowskiego - Turew 

Szkolny Klub 

Sportowy „Jantar”  

19.09-

11.10.2011 

- popularyzowanie biegania jako 

najprostszej formy ruchu 
brak danych 

500 

uczestników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

2011 w Racocie - zapobieganie chorobom układu 

krążenia 

- integracja ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych 

420.   
XXXI Międzynarodowy 

Bieg Uliczny Ptolemeusza 

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Relaks”  

w Kaliszu 

02.09-

12.10.2011 

- zainteresowanie aktywnym 

wypoczynkiem  

i ofertą biegową Ogniska licznej 

grupy dzieci, młodzieży, ich rodzin, 

nauczycieli akademickich i osób 

dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych 

- sprawdzenie poziomu sprawności 

fizycznej uczniów szkół, studentów 

i biegaczy w porównaniu z 

czołówką krajową i zawodników z 

zagranicy 

- promocja walorów zdrowotnych 

biegania jako najprostszej formy 

ruchu oraz wyrobienie nawyku w 

zakresie aktywności fizycznej 

dzieci, młodzieży, osób dorosłych  

i niepełnosprawnych 

brak danych 800 biegaczy DS 

421.   

VII Mistrzostwa 

Wielkopolski drużyn 

amatorskich w piłce nożnej 

5-cio osobowej 

Wielkopolskie 

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej  

w Poznaniu 

02.09-

11.10.2011 

- wyłonienie mistrza Wielkopolski 

- wzrost zainteresowania 

przygotowaniami do EURO 2012 

- podniesienie sprawności fizycznej 

- popularyzacja piłki nożnej 

brak danych 
30 

zawodników 
DS 

422.   
XIX Sienneńskie Biegi 

Przełajowe Sienno 2011 

Stowarzyszenie 

Europejskiego 

Dziedzictwa 

Kulturowego 

28.09-

17.10.2011 

- wzrost zainteresowania aktywną 

formą wypoczynku 

- utrwalenie nawyku rodzinnej, 

międzypokoleniowej aktywności 

ruchowej  

na świeżym powietrzu 

brak danych 780 biegaczy DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- promocja regionu 

- ugruntowanie integracji 

społecznej i przeniesienie tej 

aktywności na inne sfery życia 

wspólnoty wiejskiej 

423.   

Międzynarodowe 

Mistrzostwa Wielkopolski 

Juniorów/ek Młodszych i 

Młodzików/czek w Judo 

Okręgowy Związek 

Judo  

w Poznaniu 

28.09-

26.10.2011 

- rozwinięcie umiejętności 

sportowych przez zawodników, 

podniesienie ich poziomu 

wyszkolenia 

- podniesienie sprawności fizycznej 

dzieci 

- nabranie doświadczenia w 

uczestniczeniu w zawodach 

sportowych 

- wykształcenie umiejętności walki 

„fair play” w rywalizacji sportowej 

brak danych 
77 

zawodników 
DS 

424.   
VII Integracyjny Turniej 

Szermierczy 

Integracyjny Klub 

Sportowy „Leszno”  

w Lesznie 

03.10-

02.11.2011 

- zwiększanie aktywności życiowej 

i fizycznej dzieci i młodzieży 

- integracja osób 

niepełnosprawnych  

z osobami sprawnymi 

- osiąganie coraz lepszych 

rezultatów  

we współzawodnictwie sportowym 

3 wolontariuszy 
120 

zawodników 
DS 

425.   

Eliminacje Pucharu Polski  

na Ergometrze 

Wioślarskim 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Wioślarskie  

w Kaliszu 

13.10-

10.12.2011 

- popularyzacja zawodów na 

ergometrze  

i sportów wodnych wśród dzieci, 

młodzieży, studentów 

- pozyskanie zawodników do sekcji 

wioślarskiej KTW 

- nabywanie kontaktów i przyjaźni 

pomiędzy uczestnikami zawodów 

brak danych 
420 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- zdobywanie nowych doświadczeń  

w szkoleniu i organizacji zawodów 

426.   
VI Olimpiada Bez Barier - 

Racot 2011 

Szkolny Klub 

Sportowy „Jantar”  

w Racocie 

24.10-

25.11.2011 

- zintegrowanie środowiska osób 

 z warsztatów terapii zajęciowej, 

domów dziecka, klubów seniora, 

amazonek, osób niepełnosprawnych 

brak danych 
400 

uczestników 
DS 

427.   

Halowe Zawody Pucharu 

Świata CSI*** W w 

Skokach Przez Przeszkody 

w Lesznie 

Jeździecki Klub 

Sportowy 

„Przybyszewo”  

w Lesznie 

11.10-

23.11.2011 

- podniesienie poziomu jeździectwa 

oraz upowszechnienie jeździectwa 

jako dyscypliny sportowej poprzez 

organizację zawodów  

na szczeblu międzynarodowym 

- propagowanie jeździectwa wśród 

dzieci  

i młodzieży 

- zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców regionu w zakresie 

imprez sportowych o zasięgu 

międzynarodowym 

brak danych 
69 

zawodników 
DS 

428.   

Ogólnopolski Turniej 

Młodzików w Boksie im. 

Pawła Szydły 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Bokserski  

w Poznaniu 

11.10-

23.11.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

młodzików zrzeszonych w WOZB 

- wyłonienie najlepszych 

młodzików 

- integracja środowiska 

trenerskiego 

- sprawdzenie umiejętności 

sędziowskich 

brak danych 
74 

zawodników 
DS 

429.   

Puchar Polski Juniorów  

w Szabli Kobiet i 

Mężczyzn 

Koniński Klub 

Szermierczy  

w Koninie 

12.10-

22.11.2011 

- wywalczenie wysokich lokat w 

turnieju przez zawodników KKS 

- zajęcie wysokich pozycji na liście 

klasyfikacyjnej Polskiego Związku 

Szermierczego 

- popularyzacja szermierki i 

7 wolontariuszy 
118 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

propagowanie aktywności ruchowej 

wśród mieszkańców Konina i 

okolic 

430.   
Olimpiada Bez Granic - 

Leszno 2011 
SKS Jantar Racot 

24.10-

26.11.2011 

- zintegrowanie środowiska osób  

z warsztatów terapii zajęciowej, 

domów dziecka, klubów seniora, 

amazonek, osób niepełnosprawnych 

brak danych 
500 

uczestników 
DS 

431.   

Klubowy Puchar Polski  

w Pływaniu 

Synchronicznym 2011 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Pływacki  

w Poznaniu 

26.10-

06.12.2011 

- popularyzacja pływanie 

synchronicznego  

w Polsce 

- podtrzymanie kontaktów 

wymiany sportowej startujących 

klubów 

- podnoszenie poziomu sportowego 

uczestniczek imprezy 

- promocja regionu 

brak danych 
70 

zawodniczek 
DS 

432.   

III Memoriał im. Jigoro 

Kano w Judo - Szansą dla 

Każdego 

Akademia Judo w 

Poznaniu 

07.11-

07.12.2011 

- przełamanie bariery między 

osobami niepełnosprawnymi a 

pełnosprawnymi 

- zwiększenie aktywności przy 

osobach niepełnosprawnych 

- radość z aktywnego życia 

fizycznego  

dla osób niepełnosprawnych 

brak danych 
602 

zawodników 
DS 

433.   

VIII Cykl Spartakiad 

„Integracja na sportowo  

i świątecznie” imprezy 

Rodzinne 

Stowarzyszenie 

Młodych 

Wielkopolan  

w Poznaniu 

01.12-

31.12.2011 

- wzmocnienie samooceny przez 

uczestników podczas 

przeprowadzonych konkurencji 

- integracja społeczności lokalnej 

- aktywizacja środowiska wiejskie 

- zachęta do zagospodarowania 

czasu wolnego poprzez sport 

brak danych 
1700 

uczestników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

434.   
Turniej Mikołajkowy  

dla rocznika 2000 

Wielkopolski 

Związek Piłki Nożnej  

w Poznaniu 

16.11-

31.12.2011 

- popularyzacja gry w piłkę nożną  

w Wielkopolsce wśród dzieci 

- selekcja zawodników do 

reprezentacji Wielkopolski 

uczestniczącej w rozgrywkach  

o Puchar im. K. Górskiego 

brak danych 
83 

zawodników 
DS 

435.   

IX Ogólnopolski Memoriał  

im. Władysława Jakubka  

w pływaniu 

Klub Sportowy 

Niepełnosprawnych 

"Start"  

w Kaliszu 

07.11-

14.12.2011 

- umożliwienie rywalizacji 

sportowej 

- wyłonienie najlepszych 

zawodników 

- promocja Wielkopolski 

- rozpowszechnienie sportu wśród 

osób niepełnosprawnych 

brak danych 
70 

zawodników 
DS 

436.   

Międzynarodowe Halowe 

Zawody w Skokach przez 

przeszkody CSI3*-W 

Fundacja na rzecz 

Akademii 

Wychowania 

Fizycznego  

w Poznaniu 

21.11-

22.12.2011 

- promocja sportu oraz regionu 

poostrzeganego w europejskim 

środowisku jeździeckim jako 

symbol jakości umiejętności 

organizacyjnych 

- przybliżenie mieszkańcom 

Wielkopolski piękna sportu 

jeździeckiego 

brak danych 
114 

zawodników 
DS 

437.   

XXXII Memoriał 

Wojciecha Zielińskiego i 

Jerzego Krukowskiego w 

Kręglarstwie 

Młodzieżowym o 

charakterze ogólnopolskim 

w Poznaniu 

Okręgowy Związek 

Kręglarski  

w Poznaniu 

09.11-

21.12.2011 

- podniesienie poziomu sportowego 

przez współzawodnictwo sportowe 

w kategoriach dzieci i młodzieży 

poprzez rywalizację  

na szczeblu ogólnopolskim 

brak danych 
80 

zawodników 
DS 

438.   
VII Gwiazdkowy Turniej 

Piłki Nożnej 

KKS Włókniarz 1925 

Kalisz 

28.11-

28.12.2011 

- popularyzacja i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży 

- nawiązanie współpracy z klubami 

brak danych 
300 

zawodników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

biorącymi udział w zawodach 

- skuteczne propagowanie idei 

współzawodnictwa sportowego i 

zasady fair play 

439.   
Turniej piłki siatkowej 

kadetek - juniorek 

Klub Sportowy 

„Energetyk”  

w Poznaniu 

28.11-

31.12.2011 

- propagowanie wśród dzieci i 

młodzieży piłki siatkowej jako 

formy rywalizacji sportowej 

- umożliwienie spędzenia czasu 

wolnego  

w formie aktywnego wypoczynku 

- zintegrowanie środowiska dzieci i 

młodzieży jako alternatywy 

zagrożeń cywilizacyjnych 

brak danych  DS 

440.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

ratownictwa 

wodnego w 

roku 2011 

Organizacja szkoleń i zajęć 

doszkalających 

ratowników wodnych 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

13.04-

31.12.2011 

- podniesienie umiejętności 

ratowników w zakresie ratownictwa 

wodnego 

- zwiększenie liczby ratowników 

Dostosowanie umiejętności 

ratowników do obowiązujących 

standardów 

- zwiększenie grona ratowników z 

uprawnieniami profesjonalnymi 

brak danych 1265 osób DS 

441.   

Doposażenie organizacji 

działających na rzecz 

ratownictwa wodnego 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

13.04-

31.12.2011 

- zakup kół ratunkowych, rzutek, 

bojek ratowniczych, pasów 

asekuracyjnych, zestaw lin 

ratowniczych oraz kamizelek 

ratowniczych 

- zakup zestawu do sztucznego 

oddychania 

brak danych 

8670 

członków, 99 

drużyn, 14 

jednostek 

DS 



 

87 

 

 
Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- dokonanie napraw i przeglądów 

oraz doposażenie sprzętu 

pływającego 

- utrzymanie w ruchu sprzętu 

pływającego 

- zakup materiałów pomocniczych 

dla ratowników przez doposażenie 

członków organizacji w czapki z 

nadrukiem, koszulki, płetwy, 

drobny sprzęt specjalistyczny 

- objęcie zadaniem 14 jednostek 

terenowych 

442.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

powierzenia  

i wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

krajoznawstwa  

i turystyki w 

roku 2011 

XIII Współzawodnictwo 

Turystyczne Powiatów 

Województwa 

Wielkopolskiego  

o Puchar Marszałka 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

15.04-

31.12.2011 

- wyłonienie najlepszego w 

turystyce powiatu woj. wlkp. 

- kształtowanie nawyków 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego 

- efekty sportowo-wychowawcze  

i zdrowotno-sportowe 

- propagowanie systematycznego 

uprawiania turystyki, zwłaszcza 

przez osoby nieaktywne sportowo 

- przeciwdziałanie szerzącym się 

patologiom społecznym 

- wyładowanie nadmiaru energii  

w kontrolowany sposób 

- kształtowanie postaw w duchu fair 

play 

- aktywizacja środowisk wiejskich 

na rzecz organizacji różnych form 

turystyki 

- kształtowanie postaw 

proekologicznych 

brak danych 
ponad  

3.200 osób 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- kształtowanie umiejętności 

organizacji rajdów i wycieczek 

- propagowanie piękna ojczystego 

kraju 

- pokazywanie indywidualnego 

rozwoju człowieka 

- wspieranie działań na rzecz 

ochrony przyrody, krajobrazu i 

zabytków kultury 

- nauka szacunku i poszanowania 

do przyrody, dbałości  

o środowisko naturalne, zabytki 

naturalne i antropogeniczne 

- podnoszenie umiejętności 

prowadzenia pojazdów 

mechanicznych i zachowania się na 

drodze 

- podnoszenie wiedzy o 

bezpieczeństwie  

w ruchu drogowym 

443.   

„Kajakiem śladami 

Edwarda Niemczyka” 

spływ kajakowy rzeką 

Warta z okazji 50-lecia 

Polskiego Sportu Osób 

Niepełnosprawnych  

– rzeka Warta (Poznań, 

Owińska) 

Sportowe 

Stowarzyszenie 

Inwalidów „Start”  

w Poznaniu 

22.04-

30.06.2011 

- upowszechnienie i kształtowanie 

zainteresowań krajoznawczych  

w środowisku osób 

niepełnosprawnych 

- uhonorowanie pamięci Edwarda 

Niemczyka 

- promocja walorów turystycznych 

Wielkopolski 

- usprawnienie ruchowe oraz 

aktywne zagospodarowanie czasu 

wolnego osób niepełnosprawnych 

brak danych 34 osoby DS 

444.   Organizacja imprezy 

krajoznawczo-turystycznej 

PTTK Oddział H. 

Cegielskiego w 

4.04-

27.04.2011 

- upowszechnianie krajoznawstwa i 

turystyki kwalifikowanej 
brak danych 364 osoby DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Rajdu pn. „Ruszaj się  

bo zardzewiejesz”  

w Wielkopolskim Parku 

Narodowym 

Poznaniu - poprawa wizerunku woj. 

wielkopolskiego jako regionu 

turystycznego 

- poznanie regionu i zdobycie 

wiedzy o Wielkopolsce oraz 

promocja woj. wielkopolskiego, 

jego walorów turystycznych  

i krajoznawczych wśród 

uczestników rajdu 

- powszechny udział w rajdzie 

dzieci, młodzieży, grup 

turystycznych, pracowniczych, 

rodzinnych i turystów 

indywidualnych 

- edukacja krajoznawcza młodego 

pokolenia i popularyzowanie idei 

ochrony przyrody  

i środowiska naturalnego 

- zorganizowanie czasu wolnego  

i kształtowanie patriotycznych 

postaw młodego pokolenia 

- poprawa jakości życia i 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

woj.wielkopolskiego 

445.   

Ogólnopolski Zjazd 

Przewodników 

Turystycznych – sesja 

popularno-naukowa 

zorganizowana z okazji 

jubileuszu 60-lecia Koła 

przewodników PTTK  

im. Marcelego Mottego  

w Poznaniu 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

10.04-

27.04.2011 

- zorganizowanie sesji popularno-

naukowej 

- promocja atrakcyjnych obiektów 

położonych w Wielkopolsce 

- zachęcanie do ponownego 

przyjazdu  

i odwiedzenia regionu z dużymi 

grupami turystów 

brak danych 148 osób DS 

446.   Organizacja rajdu 

turystycznego  
PTTK Oddział  08.04- - propagowanie turystyki pieszej i brak danych 446 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

„56 Turystyczna Wiosna  

na Ziemi Kościańskiej” – 

powiat kościański 

w Kościanie 26.04.2011 rowerowej 

- poznawanie piękna Ziemi 

Kościańskiej (zabytków, przyrody, 

szlaków turystycznych) 

447.   

„Z Budowlanymi w 

kajaku” – jednodniowy 

spływ kajakowy – 

Rogalinek – Poznań 

Klub Sportowy 

„Budowlani”  

w Poznaniu 

7.04-

26.04.2011 

- promocja klubu KS Budowlani 

Poznań 

- promocja i pokazanie szlaku 

wodnego Warty 

- upowszechnianie aktywnego 

wypoczynku 

- popularyzacja turystyki 

kajakowej, zachęcenie do nowej 

formy aktywnego wypoczynku 

- promocja walorów 

krajoznawczych  

i turystycznych regionu 

- integracja rodzin 

- podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników 

brak danych 55 osób DS 

448.   

XIV Wielkopolski Rajd 

„Poznajemy Parki 

Krajobrazowe – Dolina 

Baryczy” 

PTTK Oddział 

Poznań - Nowe 

Miasto 

4.04-

27.04.2011 

- udział 100 osób z terenu 

Wielkopolski 

- integracja środowisk 

turystycznych 

- wypoczynek mieszkańców 

Wielkopolski na świeżym 

powietrzu 

brak danych 100 osób DS 

449.   

Organizacja XXXIX Zlotu 

Turystycznego Powitanie 

Wiosny Żarnowiec 2011 

PTTK Oddział  

w Buku 

4.04-27-

04.2011 

- zapoznanie z pięknem terenów na 

obrzeżu WPN 

- popularyzowanie turystyki 

- uczczenie Dnia Ziemi 

brak danych 500 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

450.   

XIX Rowerowy Rajd 

Turystyczny „Wiosna  

z Bicyklem” – powiat 

leszczyński 

PTTK Oddział  

w Ostrowie 

Wielkopolskim 

11.04-

13.05.2011 

- aktywny wypoczynek 

- popularyzacja turystyki kolarskiej 

- poznanie sąsiednich regionów 

popularyzacja idei ochrony 

środowiska 

- doskonalenie praktycznych 

umiejętności posługiwania się 

rowerem 

6 osób 60 osób DS 

451.   

Spływ kajakowy po rzece 

Warcie otwierający sezon 

wodniacki 2011 r. 

Towarzystwo 

Turystyki Wodnej 

„PERKOZ”  

w Pyzdrach 

15.04-

30.06.2011 

- promocja turystyki 

- upowszechnianie turystyki wodnej 

- promocja walorów 

Nadwarciańskiego  

i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego 

brak danych 200 osób DS 

452.   
Wiosenny i Jesienny Rajd 

Turystów w Wielkopolsce 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

20.04-

10.12.2011 

- zachęcenie do uprawiania 

turystyki poprzez krajoznawstwo, 

konkursy, spotkania z rówieśnikami 

- nauka szacunku dla życia, 

opiekuńczości  

i odpowiedzialności wobec dzieł 

natury 

- wychowanie patriotyczne 

ok. 50 osób 552 osoby DS 

453.   

XIX Wielkopolski Rajd 

Przyjaciół Dębów 

Rogalińskich i Plener 

Malarski  

w Rogalińskim Parku 

Krajobrazowym 

PTTK Oddział 

„Meblarz”  

w Swarzędzu 

22.04-

31.05.2012 

- popularyzowanie ochrony 

przyrody i wrażliwości na jej 

piękno 

- umożliwiono poznanie zabytków 

kultury materialnej i historii 

regionu 

- upowszechnienie, zwłaszcza 

wśród młodzieży, aktywnego 

wypoczynku oraz nawyku 

uprawiania turystyki aktywnej  

brak danych ok. 200 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

i zdobywania odznak turystycznych 

- w pracach pleneru malarskiego 

utrwalono piękno dębów 

rogalińskich, doskonaląc 

umiejętności plastyczne pod okiem 

nauczycieli-plastyków 

454.   
45 Spływ Kajakowy 

„Prosna 2011” 

PTTK Oddział  

w Ostrowie Wlkp. 

19.04-

2.06.2011 

- poznanie walorów turystycznych, 

krajoznawczych i przyrodniczych 

Wielkopolski 

- podniesienie umiejętności 

kajakarskich 

- uczestniczenie w rekreacji 

ruchowej 

- integracja z osobami z różnych 

środowisk i regionów 

brak danych 29 osób DS 

455.   

IX Wojewódzki rajd 

integracyjny osób 

niepełnosprawnych 

„Sprawni inaczej bez 

barier i granic”  

w Owińskach 

PTTK Oddział 

Poznań - Nowe 

Miasto 

15.04-

25.05.2011 

- integracja środowisk 

turystycznych osób 

niepełnosprawnych 

- wypoczynek mieszkańców 

Wielkopolski  

na świeżym powietrzu 

- poznanie przez osoby 

niepełnosprawne ciekawych 

zakątków naszego regionu 

brak danych 200 osób DS 

456.   

VI Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski w 

Wyścigach Drezyn 

Ręcznych 

Fundacja „Gościnna 

Wielkopolska” w 

Pępowie 

10.05-

27.07.2011 

- zorganizowanie kolejnej edycji 

cyklicznej imprezy 

- promocja „Wielkopolskiego 

Szlaku Drezynowego” 

- próba przygotowania społeczności 

lokalnych i samorządów gminnych  

do utworzenia i obsługi 

Wielkopolskiego Szlaku 

brak danych 

252 osoby 

(plus ok. 2.000 

osób widowni) 

DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Drezynowego 

457.   

Poznajemy Ziemię 

Leszczyńską i Przemęcki 

Park Krajobrazowy – 

impreza turystyczno-

krajoznawcza  

dla dzieci i młodzieży z 

Zespołem Downa 

Stowarzyszenie „Na 

Tak”  

w Poznaniu 

12.05-

25.05.2011 

- rozbudowanie wśród osób 

niepełnosprawnych ciekawości  

w poznawaniu nowych miejsc oraz 

otoczenia, rozwijanie umiejętności 

obserwowania zmian 

- rozwój psychospołeczny osób 

niepełnosprawnych 

- wyrabianie nawyków właściwego 

zachowania się w miejscach 

publicznych 

- rozwój interakcji koleżeńskich, 

umiejętności współdziałania w 

grupie 

- kształtowanie pozytywnego 

wizerunku osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

- integracja 

- propagowanie postaw umiłowania 

kultury  

i środowiska naturalnego 

brak danych 

35 osób  

(w tym  

16 osób  

z Zespołem 

Downa) 

DS 

458.   
Rajd rowerowy „Majówka  

z ABC” Leszno i okolice 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

„Życie jest piękne”  

w Lesznie 

7.04-

17.05.2011 

- promocja turystyki rowerowej i 

aktywnego wypoczynku 

- promocja walorów turystycznych 

Ziemi Leszczyńskiej 

- popularyzacja zdrowego stylu 

życia 

brak danych 
ok. 6.000 osób 

(i-m) 
DS 

459.   

Konferencja „Szanse  

i możliwości rozwoju 

produktu turystycznego 

Wielka Pętla 

Wielkopolski” 

PTTK Oddział  

w Koninie 

16.05-

15.11.2011 

- podniesienie konkurencyjności 

oferty turystycznej regionu 

- stworzenie innowacyjnego 

produktu turystycznego, zgodnego 

z zasadami zrównoważonego 

brak danych 44 osoby DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

rozwoju 

- wzmocnienie atrakcyjności 

turystycznej Województwa 

Wielkopolskiego 

- wzmocnienie atrakcyjności 

turystycznej Województwa 

Wielkopolskiego 

- aktywizacja partnerów 

społecznych, gospodarczych i 

samorządów terytorialnych na rzecz 

rozwoju turystyki w Województwie 

Wielkopolskim 

460.   
XII Gnieźnieński Rajd 

Rowerowy 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Aktywizacji 

Społeczności 

Lokalnej „Siedlisko” 

14.05-

21.06.2011 

- aktywne spędzanie czasu wolnego 

- integracja mieszkańców woj. 

wlkp. 

- poznanie miejsc ciekawych 

przyrodniczo  

i historycznie woj. wlkp. 

- poprawa kondycji fizycznej 

- zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na konieczność budowy ścieżek 

rowerowych  

w miastach i powiatach 

brak danych 200 osób DS 

461.   

„MERKURY 2011” 

Turystyczno-Nawigacyjne 

Mistrzostwa Osób 

Niepełnosprawnych, 

Turystyczne Motorowe 

Mistrzostwa Polski, Puchar 

Europy Centralnej, 

Nawigacyjne 

Samochodowe 

Mistrzostwa Polski na 

terenie Wielkopolski 

Automobilklub 

Wielkopolski  

w Poznaniu 

10.05-

22.06.2011 

- popularyzacja turystyki 

motorowej połączona z czynnym 

wypoczynkiem  

na świeżym powietrzu 

- poznanie ciekawych kulturowo 

miejsc Wielkopolski 

- promowanie Wielkopolski jako 

atrakcyjnego turystycznie regionu 

Polski 

- podniesienie poziomu 

brak danych 56 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

bezpieczeństwa drogowego 

- integracja załóg i zawodników 

462.   

IX Wielkopolski Spływ 

Kajakowy Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelekstualnie 

Stowarzyszenie 

„Niepełnosprawni – 

Normalna Sprawa”  

w Poznaniu 

22.05-

15.06.2011 

- poznanie krajoznawcze nowych 

szlaków wodnych Wielkopolski 

- rozwijanie nawyku czynnego 

wypoczynku 

- integracja środowiska osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

5 osób 40 osób DS 

463.   

Wojewódzki Zlot Kół 

PTSM  

w Zaniemyślu 

Polskie Towarzystwo 

Schronisk 

Młodzieżowych 

Zarząd Oddziału 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

4.05-

15.06.2011 

- przybliżenie młodym turystom 

piękna kraju ojczystego, 

szczególnie Wielkopolski 

- upowszechnianie wiedzy o ruchu 

schronisk młodzieżowych w 50-

lecie działalności PTSM w 

Wielkopolsce 

- promocja zdrowego stylu życia 

brak danych 60 osób DS 

464.   

„Rajd Wielkopolski  

– Na Szlaku” – Ziemia 

Śremska 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska  

w Poznaniu 

28.04-

08.06.2011 

- aktywny wypoczynek dzieci i 

młodzieży 

- poznanie turystycznych terenów 

Wielkopolski - okolic powiatu 

śremskiego 

- promocja zorganizowanych form 

turystyki pieszej i rowerowej 

- spędzenie wolnego czasu w gronie 

koleżanek i kolegów – wspólna 

zabawa 

brak danych 400 osób DS 

465.   
VI Rodzinny Rajd 

Rowerowy 

Ognisko 

Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej 

„RELAKS”  

18.05-

28.06.2011 

- zainteresowanie aktywnym 

wypoczynkiem  

i ofertą rowerową 

- pozytywne zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci, młodzieży i 

brak danych 70 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

w Kaliszu ich rodzin 

- promowanie walorów 

zdrowotnych turystyki rowerowej 

- wyrabianie nawyków uprawiania 

aktywności fizycznej 

- promowanie i pokazywanie 

walorów turystycznych woj. wlkp. 

466.   

Zakup specjalistycznego 

sprzętu dla Uczniowskiego 

Klubu Sportowego UKS 

55 przy SP nr 55 

Uczniowski Klub 

Sportowy UKS 55 

„Szpaki”  

przy Szkole 

Podstawowej  

nr 55  

w Poznaniu 

10.05-

31.05.2011 

- zwiększenie bezpieczeństwa 

- nabycie umiejętności pływania w 

kajaku 

- możliwość uczestniczenia w 

spływach kajakowych 

organizowanych w trudnych 

warunkach atmosferycznych 

- możliwość pływania kajakiem 

przez cały rok 

brak danych brak danych DS 

467.   

Modernizacja taboru 

wodnego PTW 

„TRYTON” dla potrzeb 

turystyki wodnej 

Poznańskie 

Towarzystwo 

Wioślarzy „Tryton”  

w Poznaniu 

20.05-

31.10.2011 

- wyposażenie stanowisk 

wioślarskich 

- wzmocnienie pozycji PTW 

„TRYTON” 

- udostępnienie zmodernizowanego 

taboru wodnego młodzieży i 

osobom dorosłym 

- zagwarantowanie przyjemności i 

komfortu wiosłowania 

brak danych brak danych DS 

468.   

Uzupełnienie, konserwacja  

i naprawa sprzętu 

nurkowego 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

20.05-

31.10.2011 

utrzymanie sprzętu w stanie 

nadającym się do bezpiecznego 

użytkowania zarówno podczas 

szkolenia, jak i uprawiania 

nurkowania rekreacyjnego 

brak danych brak danych DS 

469.   Seminarium „Wybrane Polskie Towarzystwo 14.10- - przybliżenie historii PTSM na brak danych 56 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

aspekty historii i 

współczesności PTSM  

i schronisk młodzieżowych 

skupionych w 

Wielkopolsce” 

Schronisk 

Młodzieżowych 

Zarząd Oddziału 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

17.11.2011 terenie Wielkopolski 

- możliwość poznania i zdobycia 

wiedzy o Wielkopolsce przez 

przedstawicieli młodego pokolenia 

- upowszechnienie form aktywnego 

wypoczynku 

- propagowanie zdrowego stylu 

życia 

470.   

Seminarium „Rozwój 

turystyki kajakowej w 

Wielkopolsce” 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

15.07-

30.09.2011 

- zachęcenie do zintensyfikowania 

działań  

w sferze turystyki kajakowej 

- poszerzenie wiedzy nt. rozwoju 

turystyki kajakowej w 

Wielkopolsce 

- wymiana doświadczeń 

- integracja środowiska 

- poszerzenie wiedzy i poznanie 

walorów turystycznych 

Wielkopolski 

brak danych 27 osób DS 

471.   

Organizacja  

II Ogólnopolskiego Zlotu 

Kolarskiego „W krainie 

jezior  

i lasów” 

PTTK Oddział  

w Kościanie 

25.07-

08.09.2011 

- propagowanie turystyki kolarskiej 

- wymiana doświadczeń 

- integracja środowiska turystów 

kolarzy 

- poznanie walorów historyczno-

przyrodniczo-krajoznawczych 

Pojezierza Leszczyńskiego 

brak danych 48 osób DS 

472.   

Organizacja pociągu 

specjalnego „Flota 

Wielkopolski” 

prowadzonego 

wolsztyńskim parowozem  

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Wolsztyńskiej 

Parowozowni  

w Wolsztynie 

20.07-

16.08.2011 

- międzynarodowa promocja 

turystyki kolejowej opartej na 

taborze Parowozowni Wolsztyn 

- promocja Wielkopolski 

- ukazanie walorów turystycznych 

brak danych 316 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

z Poznania do Gdańska zabytków techniki kolejowej 

473.   

Czasopismo turystyczno-

krajoznawcze „Na 

Południu Wielkopolski” 

PTTK Oddział  

w Ostrowie Wlkp. 

15.06-

31.12.2011 

- prezentacja i popularyzacja 

walorów turystyczno-

krajoznawczych i przyrodniczych 

południowej Wielkopolski 

- zaspokojenie potrzeb i 

zainteresowań osób oraz 

organizacji dopytujących się o 

kolejne numery czasopisma 

brak danych brak danych DS 

474.   

IV Rajd Konny – „Traktem 

Chłapowskiego na odpust  

w Błażejewie” 

Fundacja „Gościnna 

Wielkopolska” w 

Pępowie 

24.06-

04.08.2011 

- upowszechnianie wiedzy na temat 

warunków i możliwości uprawiania 

turystyki konnej w regionie 

- wzmacnianie rangi cyklicznej 

imprezy „Pielgrzymowanie na 

drodze św. Jakuba” 

- wzbudzanie pozytywnego 

nastawienia  

do odwiedzających – turystów i 

rekreantów 

- próba zainteresowania właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych i 

innych pomiotów/osób 

świadczących usługi  

w zakresie turystyki tworzeniem 

markowego, konnego produktu 

turystycznego 

brak danych 46 osób DS 

475.   

II Spływ kajakowy 

„Szlakiem śluz Wielkiej 

Pętli Wielkopolski” 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

„MARINA”  

w Koninie 

12.06-

12.07.2011 

- popularyzowanie turystyki 

wodnej, aktywnych form rekreacji i 

wypoczynku 

- wypromowanie szlaku wodnego 

Wielkiej Pętli Wielkopolski wśród 

mieszkańców subregionu 

konińskiego 

- zwiększenie zainteresowania 

brak danych 100 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

nowymi szlakami żeglownymi 

wśród miłośników turystyki 

wodnej, w tym dzieci i młodzieży 

- udokumentowanie fotograficzne 

śluz 

- sprawdzenie ich funkcjonalności 

przed gruntowną modernizacją w 

latach  

2011-2013 

476.   

12 Międzynarodowy 

Spływ Kajakowy „Warta 

Tour 2011” 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki  

i Rekreacji Wodnej 

„WARTA”  

w Poznaniu 

30.05-

13.07.2011 

- promocja Warty i Wielkopolski 

- rozwój turystyki kajakowej  

dla mieszkańców Wielkopolski 

- współpraca z zagranicznymi 

związkami kajakowymi 

- dalsze nawiązywanie współpracy 

z samorządami i środowiskami 

wodniackimi  

w miejscowościach leżących nad 

Wartą 

- pobudzenie samorządów do 

budowania stanic wodnych i 

przystani nad rzeką 

14 osób 93 osoby DS 

477.   

Organizacja rajdu 

turystycznego „34 Rajd 

Kolarski im. D. 

Chłapowskiego do Turwi” 

PTTK Oddział  

w Kościanie 

10.08-

20.09.2011 

- propagowanie turystyki pieszej i 

rowerowej 

- poznanie piękna Ziemi 

Kościańskiej (zabytków, przyrody, 

szlaków turystycznych) 

brak danych 353 osoby DS 

478.   

„VI Kajakowy weekend  

ze Szpakami” – spływ 

kajakowy z Puszczykowa  

do Czerwonaka 

Uczniowski Klub 

Sportowy UKS 55 

„Szpaki” 

 przy Szkole 

Podstawowej  

nr 55  

19.08-

20.09.2011 

- promocja walorów turystycznych 

Wielkopolski 

- poznanie szlaku wodnego Warty 

- możliwość obserwowania 

przyrody 

brak danych ok. 220 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

w Poznaniu - zachęcenie do nowej, aktywnej 

formy wypoczynku 

- promocja dyscyplin sportowych: 

kajakarstwa, wioślarstwa, zapasów, 

łucznictwa, rugby 

- skorzystanie z przystani wodnej  

w Czerwonaku i jej promocja 

- podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników 

- przyciągnięcie jak największej 

liczby osób 

- możliwość poznania byłych i 

obecnych Olimpijczyków 

479.   

XXV Abstynencki Rajd 

Klonowego Liścia 2011 

roku 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta „Krokus”  

w Charcicach 

25.08-

21.09.2011 

- wychowanie dzieci i młodzieży – 

przekazanie wzorców zachowań 

abstynenckich 

- pokazanie możliwości spędzania 

czasu wolnego bez korzystania z 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy 

- promocja Wielkopolski – ziemi 

Międzychodzko-Sierakowskiej 

- promocja władz samorządowych i 

ich osiągnięć 

- rajd, jako alternatywa dla dzieci i 

młodzieży sięgającej po alkohol i 

narkotyki, lekcja profilaktyki 

brak danych 800 osób DS 

480.   
50 Ogólnopolski Rajd 

„Jesień Chopinowska” 

PTTK Oddział  

w Ostrowie Wlkp. 

09.08-

21.09.2011 

- aktywny wypoczynek 

- upowszechnianie różnych form 

turystyki kwalifikowanej 

- poznanie walorów południowej 

Wielkopolski 

- popularyzowanie ochrony 

12 osób 

942 osoby 

(łącznie  

z gośćmi  

ok. 1.100 

osób) 

DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

środowiska naturalnego 

- pogłębienie wiedzy krajoznawczej 

- edukacja muzyczna młodzieży 

- umacnianie więzi między 

turystami 

481.   

Organizacja spływu 

kajakowego rzeką Wartą  

dla dzieci i młodzieży 

Klub Żeglarski 

„KOTWICA” w 

Rogoźnie 

03.08-

14.09.2011 

- wypracowanie nawyków 

zdrowego stylu życia, aktywnego 

wypoczynku 

- podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa na wodzie 

- opanowanie podstawowych zasad 

pływania kajakiem i zachowania się 

na wodzie 

- podniesienie poziomu wiedzy 

uczestników na temat historii 

regionu 

- zapoznanie uczestników z 

walorami turystyczno-

krajoznawczymi Wielkopolski 

- dostarczenie dzieciom i młodzieży 

informacji w zakresie ochrony 

przyrody 

- rozpropagowanie wśród dzieci i 

młodzieży zasad zabawy i 

współpracy w grupie 

brak danych 30 osób DS 

482.   

Organizacja XXVII 

Ogólnopolskiego 

Bursztynowego Rajdu 

Kolarskiego po 

Wielkopolsce Wschodniej 

PTTK Oddział  

w Koninie 

23.08-

14.09.2011 

- wypoczynek i odnowa sił 

psychofizycznych 

- nauka nowych, aktywnych form 

wypoczynku 

- poznanie Wielkopolski 

- podniesienie świadomości 

ekologicznej  

10 osób 70 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

i zdrowotnej, zwłaszcza wśród 

dzieci  

i młodzieży 

483.   

„Wojewódzki finał 

konkursu krasomówczego 

młodzieży szkolnej” 

PTTK Oddział 

Poznań - Nowe 

Miasto 

29.09-

09.11.2011 

- integracja młodzieżowych 

środowisk turystycznych 

- udział w konkursie młodzieży 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 

- doskonalenie przez młodzież 

zdolności krasomówczych 

10 osób 90 osób DS 

484.   

Finał etapowego Rajdu 

Seniorów „Wielkopolskie 

Parki Krajobrazowe” 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

22.09-

03.11.2011 

- rozbudzenie chęci do uprawiania 

turystyki, aktywnego wypoczynku 

w kontakcie  

z przyrodą 

- wycieczki piesze i ruch na 

świeżym powietrzu umożliwiły 

poprawę stanu kondycji fizycznej i 

psychicznej uczestników 

- nawiązywanie nowych przyjaźni  

i znajomości oraz kontaktu z 

osobami  

o podobnych zainteresowaniach 

- ukazanie walorów 

krajoznawczych Wielkopolski, 

upowszechnianie wiedzy  

o tych atrakcjach 

brak danych 176 osób DS 

485.   

XX Ogólnopolski Przegląd 

Książki Krajoznawczej i 

Turystycznej 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

16.09-

29.10.2011 

- promocja wartościowych 

publikacji krajoznawczych i 

turystycznych 

- wydanie katalogu 

pokonkursowego 

brak danych 
94 wydawców 

164 publikacje 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

486.   

Organizacja XXXII 

Jesiennego Rajdu 

Turystycznego Porażyn 

2011 

PTTK Oddział  

w Buku 

14.09-

12.10.2011 
przeprowadzenie imprezy brak danych 399 osób DS 

487.   

XIX Ogólnopolski Rajd 

Szlakiem Historii Kolei, 

Murowana Goślina 2011 

PTTK Oddział 

Pracowników 

Kolejowych  

w Poznaniu 

20.09-

12.10.2011 

- upowszechnienie i promocja 

turystyki, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży 

- zapoznanie z osiągnięciami i 

pięknem Poznania i Ziemi 

Wielkopolskiej 

- krzewienie wśród dzieci i 

młodzieży zasad ochrony przyrody, 

zabytków, umiłowanie kraju 

ojczystego 

- upowszechnianie czynnego 

wypoczynku  

i ruch na świeżym powietrzu 

- popularyzowanie zdobywania 

odznak turystyki kwalifikowanej 

oraz Kolejowej Odznaki 

Turystycznej 

- zapoznanie uczestników z 

osiągnięciami  

i historią kolei 

- uczczenie Światowego Dnia 

Turystyki  

i Roku Turystyki Rodzinnej 

brak danych 359 osób DS 

488.   
XV Forum Publicystów 

Krajoznawczych 

PTTK Oddział 

Poznański  

im. B. 

Chrzanowskiego w 

Poznaniu 

22.08-

05.10.2011 

- zaprezentowanie Wielkopolski 

jako terenu atrakcyjnego dla 

turystyki wycieczkowej  

i kulturowej 

- omówienie tzw. wartości 

ziemiańskich, ich funkcjonowania, 

4 osoby 46 osób DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

dorobku, pozostałości materialnych 

- zaprezentowanie miejsc 

związanych  

z „najdłuższą wojną współczesnej 

Europy” 

- integracja środowiska publicystów 

krajoznawczych 

- wymiana doświadczeń 

- prezentacja wydawnictw 

opublikowanych na przestrzeni 

ostatnich miesięcy 

489.   

XXIX Ogólnopolski Zlot 

Młodzieży PTSM „Stąd 

nasz ród” 

Polskie Towarzystwo 

Schronisk 

Młodzieżowych 

Zarząd Oddziału 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

25.08-

05.10.2011 

- upowszechnienie podstawowych 

wiadomości o tworzeniu się 

Państwa Polskiego i czasach 

Pierwszych Piastów 

- promocja walorów turystycznych 

województwa wielkopolskiego 

- upowszechnianie wiedzy o ruchu 

schronisk młodzieżowych w 50-

lecie działalności PTSM w 

Wielkopolsce 

- promocja zdrowego stylu życia 

poprzez popularyzację aktywnych 

form spędzania czasu wolnego 

- upowszechnianie umiejętności 

organizacji czasu wolnego 

brak danych 97 osób DS 

490.   

Organizacja 

Wielkopolskich Obchodów 

Światowego Dnia 

Turystyki 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

25.07-

30.09.2011 

- zapoznanie z wydarzeniami 

minionego roku w branży 

turystycznej 

- zaprezentowanie walorów 

turystycznych miasta i gminy 

Kłodawa 

- stworzenie możliwości integracji 

brak danych 132 osoby DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

środowiska turystycznego i kadr 

turystycznych 

491.   

XXII Wojewódzki Rajd 

Niepodległości „Kobylnica 

2011” 

PTTK Oddział 

„Meblarz”  

w Swarzędzu 

11.10-

21.11.2011 

- wzmacnianie zainteresowania 

uczestników, przede wszystkim 

dzieci i młodzieży, turystyką 

kwalifikowaną 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem 

wiedzy  

o Powstaniu Wielkopolskim i jego 

swarzędzkich epizodach 

brak danych 140 osób DS 

492.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

powierzenia 

zadania 

publicznego 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

współpracy 

międzynarodow

ej  

w roku 2011 

Obóz międzynarodowy  

dla młodzieży z regionów 

partnerskich 

współpracujących  

z województwem 

wielkopolskim w 

Łężeczkach 

Klub Sportowy 

„Posnania”  

w Poznaniu 

20.06-

18.07.2011 

- 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 

- przyjęcie nawyku aktywnego 

spędzania czasu wolnego (sport) 

brak danych 19 osób DS 

493.  Otwarty Pierwszy etap remontu Klub Wioślarski z 15.04- - poprawa bezpieczeństwa budynku brak danych brak danych DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

rozwoju i 

poprawy bazy 

sportowej  

w roku 2011 

przystani Klubu 

Wioślarskiego z roku 1904 

roku 1904 21.12.2011 oraz estetyki pomieszczeń 

- poprawa ich funkcjonalności 

- zwiększenie możliwości 

treningowych zwłaszcza w okresie 

zimowym 

494.   

Remont hali 

lekkoatletycznej AZS 

Poznań 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego  

w Poznaniu 

25.05-

30.11.2011 

- polepszenie bazy treningowej 

klubu 

- zwiększenie atrakcyjności bazy  

co spowoduje lepsze jego 

wykorzystanie zarówno przez 

środowisko akademickie  

jak i dzieci i młodzież 

brak danych brak danych DS 

495.   

Remont opłotowania na 

stadionie sportowym  

w Siedlikowie 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Siedlikowie 

02.05-

31.12.2011 

- zapewnienie bezpieczeństwa dla 

najmłodszych dzieci, które często 

korzystają z boiska po zajęciach 

szkolnych 

brak danych brak danych DS 

496.   

Rozbudowa ekranów 

dźwiękochłonnych oraz 

remont infrastruktury na 

Kartodromie w Gostyniu 

Automobilklub 

Leszczyński  

w Lesznie 

26.04-

31.10.2011 

- uzyskanie licencji stopnia 

krajowego obiektu 

- dostosowanie obiektu do 

wymogów regulaminów 

międzynarodowych – podniesienie 

rangi obiektu 

- dostosowanie obiektu do 

wymogów regulaminowych 

Polskiego Związku Motorowego 

brak danych brak danych DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- poprawa bezpieczeństwa 

uczestników  

i widzów 

497.   
Rekultywacja boiska 

piłkarskiego 

Kaliski Klub 

Sportowy 

„Włókniarz 1925”  

w Kaliszu 

16.05-

30.11.2011 

- poprawa bazy sportowej 

- możliwość zachęcenia do udziału  

w szkoleniu sportowym wielu 

młodych ludzi 

brak danych brak danych DS 

498.   

Remont zaplecza 

socjalnego przy przystani 

żeglarskiej  

w Zbąszyniu 

Zbąszyński Klub 

Żeglarski w 

Zbąszyniu 

22.04-

30.09.2011 

- zabezpieczenie budynków przed 

dalszym niszczeniem- poprawa 

stanu socjalnego przystani 

żeglarskiej 

brak danych brak danych DS 

499.   

Remont boisk do piłki 

siatkowej plażowej z 

wymianą podłoża 

piaskowego  

w Ośrodku w Łężeczkach 

Klub Sportowy 

„Posnania”  

w Poznaniu 

27.07-

30.10.2011 

- poprawa stanu technicznego 

boiska do gry w piłkę siatkową oraz 

zaplecza sanitarnego 

brak danych brak danych DS 

500.   

Remont obiektów i 

urządzeń JKW – remont 

pawilonu noclegowego 

Jacht Klub 

Wielkopolski  

w Poznaniu 

01.06-

31.12.2011 

- podniesienie standardu i 

bezpieczeństwa wypoczynku i 

rekreacji dzieci i młodzieży 

- przystosowanie dla osób 

niepełnosprawnych 

brak danych brak danych DS 

501.   

Remont budynku przystani  

– adaptacja części 

warsztatowej  

na pomieszczenia socjalne 

Poznańskie 

Towarzystwo 

Wioślarzy „Tryton”  

w Poznaniu 

01.06-

31.12.2011 

- doprowadzenie budynku przystani  

do stanu umożliwiającego jego 

dalsze bezpieczne użytkowanie 

- uzyskanie pomieszczeń dla 

trenera, pomieszczeń socjalno-

sanitarnych oraz pokoi dla 

zawodników 

brak danych brak danych DS 

502.   

Remont magazynu oraz 

remont szatni dla 

zawodników w klubie 

sportowym 

Klub Sportowy 

„Sobieski” 

 w Poznaniu 

21.04-

31.10.2011 

- zwiększenie estetyki klubu, 

łatwiejsze zachowanie czystości 

- polepszenie wizerunku klubu 

brak danych brak danych DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- przyczynienie się do oszczędności 

energii elektrycznej 

503.   
Naprawa mostu 

żeglarskiego 

Klub Żeglarski 

„Kotwica”  

w Rogoźnie 

02.05-

31.12.2011 

- poprawa funkcjonalności i 

estetyki przystani 

- umożliwienie przeprowadzenia 

szkoleń, treningów oraz regat 

żeglarskich 

- usunięcie zagrożenia dla 

użytkowników pomostu 

brak danych brak danych DS 

504.   

Roboty malarskie i 

renowacyjne w szatniach 

zawodniczych i basenie 

wioślarsko-kajakowym  

z wymianą wyposażenia  

i osprzętu w budynku 

Przystani 

Kaliskie 

Towarzystwo 

Wioślarskie  

w Kalisz 

15.04-

31.12.2011 

- polepszenie stanu technicznego  

i użytkowego szatni 

- poprawa estetyki 

brak danych brak danych DS 

505.   

Remont podłoża na 

zewnętrznym parkurze 

skokowym i rozprężalni 

Stowarzyszenie 

„Centrum Hipiki 

Jaszkowo Antoniego 

Chłapowskiego” w 

Jaszkowie 

16.05-

30.06.2011 

- stworzenie profesjonalnego 

podłoża spełniającego wymagania i 

oczekiwania Międzynarodowej 

Federacji Jeździeckiej 

- poprawienie warunków 

skokowych dla koni i zawodników 

- wzrost szans ośrodka na 

organizację kolejnych imprez 

jeździeckich 

brak danych brak danych DS 

506.   Remont boiska sportowego 

Ludowy Zespół 

Sportowy „Sparta”  

w Barłogach 

02.05-

31.10.2011 

- stworzenie lepszych warunków  

do uprawiania sportu 

- poprawa bezpieczeństwa oraz 

estetyki obiektu 

brak danych brak danych DS 

507.  
Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

II Część oznakowania 

szlaku kajakowego na 

rzece Warcie 

Stowarzyszenie 

„Unia 

Nadwarciańska” w 

25.05-

31.12.2011 

- podniesienie atrakcyjności 

turystycznej Warty i całego szlaku 

turystycznego 

brak danych brak danych DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

w formie 

powierzenia  

i wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

rozwoju i 

poprawy bazy 

turystycznej  

w roku 2011 

Słupcy - wkład w powstanie 

ponadregionalnego produktu 

turystycznego 

- możliwość przepłynięcie rzeką 

całego województwa 

wielkopolskiego  

z oznakowaniem 

- wzrost zainteresowania 

kajakarstwem 

- wzrost zainteresowania rzekami 

Wielkopolski 

508.   

Inwentaryzacja stanu 

obecnego oraz odnowienie 

oznakowania szlaków 

rowerowych na obszarze 

działania Organizacji 

Turystycznej Leszno-

Region 

Organizacja 

Turystyczna Leszno-

Region w Lesznie 

25.05-

18.09.2011 

- przeprowadzenie inwentaryzacji 

586 km szlaków rowerowych 

– odnowienie oznakowania 20 tras 

rowerowych o znaczeniu 

wojewódzkim  

o długości 434 km 

brak danych brak danych DS 

509.   

Adaptacja poddasza altany 

przystani wodniackiej  

do celów noclegowych 

Towarzystwo 

Turystyki Wodnej 

„PERKOZ”  

w Pyzdrach 

25.05-

31.07.2011 

- 8 miejsc noclegowych 

- rozwój turystyki wodnej 
brak danych brak danych DS 

510.   

Odnowienie oznakowania 

Transwielkopolskiej Trasy 

Rowerowej [TRR] odcinka 

południowego Poznań-

Siemianice (280 km) 

Stowarzyszenie 

Rowerowa 

Wielkopolska  

w Poznaniu 

25.05-

31.12.2011 

- możliwość sprawnego przejazdu 

szlakiem 

- wzmocnienie pozycji regionu na 

rynku turystycznym 

- wzrost zainteresowania turystów 

walorami regionu 

- stworzenie możliwości aktywnego 

wypoczynku 

brak danych brak danych DS 

511.   Poprawa stanu czterech 

miejsc postojowych w 

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego 
25.05- Rezultaty twarde: brak danych brak danych DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

ramach sieci znakowanych 

szlaków rowerowych 

regionu śremskiego 

– Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości w 

Śremie 

31.08.2011 - 4 miejsca postojowe 

Rezultaty miękkie: 

- zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej powiatu 

- wzrost liczby odwiedzających 

powiat  

i mieszkańców korzystających ze 

szlaków 

 i miejsc postojowych 

- promocja powiatu i jego walorów 

kulturowych i przyrodniczych 

- zwiększenie aktywności fizycznej 

mieszkańców 

- wzmocnienie spójności powiatu, 

integracja społeczeństwa i 

współpraca instytucjonalna 

- zróżnicowanie oferty turystycznej, 

w tym krajoznawczej 

- tworzenie produktów 

turystycznych 

512.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację  

w formie 

powierzenia 

zadania 

publicznego 

Województwa 

Wielkopolskieg

o  

w dziedzinie 

kultury 

fizycznej w 

roku 2011  

Wielkopolski Turniej 

Orlika 2011 

Szkolny Związek 

Sportowy 

„Wielkopolska” w 

Poznaniu 

07.05-

31.08.2011 

- rozpowszechnienie Programu 

Moje Boisko – Orlik 2012 w 

gminach i powiatach 

- podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników turnieju 

- wytworzenie nawyków do 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz zdrowego tryby życia 

- ograniczenie patologii wśród 

młodzieży poprzez 

zagospodarowanie im czasu 

wolnego 

- kreowanie właściwych postaw 

brak danych 
5750 

uczestników 
DS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

pn. 

„Wielkopolski 

Turniej Orlika 

2011” 

uczestnika imprez masowych 

- promowanie zdrowego 

odżywiania oraz hamowanie 

negatywnych tendencji w rozwoju 

biologicznym dzieci i młodzieży 

- wyłonienie najzdolniejszych 

piłkarzy w roczniku 1998 i 

młodszych oraz koszykarek w 

roczniku 1995 i młodszych 

513.  

otwarty konkurs 

ofert na 

realizację 

w formie 

wspierania 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskieg

o w dziedzinie 

pomocy 

społecznej w 

roku 2011 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Fundacja Barak 

Kultury 

01.08.-

15.12.2011 

- zorganizowanie festiwalu 

przełamującego stereotypy i 

uprzedzenia międzynarodowe i 

międzykulturowe: 

- warsztaty (60 osób), 

- flash-mob (tzw. Błyskawiczny 

tłum), 

- wykłady (3 spotkania), 

- 3 pokazy filmowe, 

- 4 spektakle, 

- instalacja muzyczna oraz koncert. 

8 osób 
impreza - ok. 

2100 osób 
ROPS 

514.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Instytut Małego 

Dziecka im. Astrid 

Lindgren 

17.06.-

15.12.2011 

- przeprowadzono cykl warsztatów 

rozwojowych dla rodziców małych 

dzieci w wieku od urodzenia do 

trzech lat; 

- cykle rozwojowych spotkań 

rodzinnych; 

- przygotowanie i dystrybucja 3 

poradników promujących dobre 

praktyki i  najnowszą wiedzę; 

- przygotowanie i dystrybucja filmu 

promującego dobre praktyki w 

zakresie roli rodziny w rozwoju 

2 osoby 

warsztaty – 

255 rodziców; 

spotkania 

rodzinne – 96 

rodzin; 

upowszechnia

nie 

poradników i 

filmu – ok. 

1500 rodziców 

ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

małego dziecka. 

515.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Fundacja Wspierania 

Rodziny - Adams 

01.08.-

15.12.2011 

- przeprowadzenie cykli 

warsztatowych dla rodzin 

rekonstruowanych z zakresu 

komunikacji, doradztwa i 

relaksacji; 

- wzmocniono umiejętności 

aktywnego i konstruktywnego 

spędzania czasu z rodziną. 

4 osoby 40 osób ROPS 

516.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Wielkopolska 

Fundacja ETOH 

15.06.-

15.12.2011 

- zorganizowano dla zespołów 

interdyscyplinarnych i grup 

roboczych z 20 gmin 

specjalistyczne szkolenia, w formie 

spotkań warsztatowych, 

połączonych z superwizją pracy; 

- wsparcie interdyscyplinarnego 

modelu pomagania rodzinom 

uwikłanym w przemoc. 

3 osoby 148 osób ROPS 

517.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Fundacja "Dr Clown" 
15.05.-

15.09.2011 

- zorganizowanie 10 - dniowego 

wyjazdu dla dzieci, których 

rodzeństwo jest długotrwale 

hospitalizowane (powyżej pół roku) 

w szpitalach dziecięcych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

oddziałów kardiologicznych, 

onkologicznych oraz 

nefrologicznych. 

- przeprowadzenie zajęć 

artystycznych, sportowych i 

dydaktycznnych. 

- 20 osób ROPS 

518.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Fundacja "Głos dla 

życia" 

01.07.-

15.12.2011 

- przeprowadzenie kampanii 

społecznej na rzecz poprawy 

wizerunku rodzin wielodzietnych 

oraz promocji zdrowego stylu życia 

2 osoby 
brak danych 

(trudno 

określić liczbę 

ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- wolnego od nałogów: 

- kampania medialno-społeczna – 

kampania wydawniczo-wizualna; 

odbiorców) 

519.  jw. 

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin (§6 pkt. 5.9) 

Stowarzyszenie 

"Krąg" 

01.07.-

30.11.2011 

- podjęto cykl działań mających na 

celu propagowanie profilaktyki 

otyłości; 

-  popularyzowano zdrowy i 

aktywny styl życia; 

- krzewiono ideę grup 

samopomocowych dla osób i rodzin 

z problemem otyłości i nadwagi. 

4 osoby ok. 100 osób ROPS 

520.  jw. 

Wspieranie modelowych 

działań sprzyjających 

włączaniu dzieci i 

młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w nurt 

społeczeństwa 

obywatelskiego (§6 pkt. 

5.9) 

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej 

01.07.-

15.12.2011 

- przeprowadzenie akcji medialnej 

promującej wolontariat; 

- zorganizowanie konkursu, 

mającego na celu podjęcie akcji i 

inicjatyw na rzecz społeczności 

lokalnej; 

- zorganizowanie rajdu, mającego 

na celu integrację wolontariuszy; 

- przeprowadzenie cyklu szkoleń 

dla lokalnych liderów – 

wolontariuszy; 

- zorganizowanie 

Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. 

1 osoba 

szkolenia – 40 

osób, 

w przypadku 

imprezy i 

reszty działań 

– brak danych 

(trudno 

określić liczbę 

odbiorców) 

ROPS 

521.  jw. 

Wspieranie modelowych 

działań sprzyjających 

włączaniu dzieci i 

młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w nurt 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

Fundacja Instytut 

Badania i Rozwoju 

Aktywności 

Społecznej 

15.06.-

15.12.2011 

- interaktywne warsztaty dla 15 

studentów kompleksowo 

obejmujące problematykę 

społeczeństwa obywatelskiego, 

praw człowieka, wolontariatu i 

działań społecznych; 

- cykl seminariów 

przeprowadzonych w 5 

- ok. 100 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

(§6 pkt. 5.9) instytucjach; 

- warsztaty edukacyjne dla 87 

dzieci z zakresu praw człowieka, 

zasad demokracji, wolontariatu i 

zrównoważonego rozwoju; 

- zebranie wypracowanych na 

warsztatach dobrych praktyk w 

postaci e-booka oraz promocja 

filmu w szkołach, w Internecie na 

portalu Fundacji. 

522.  jw. 

Wspieranie modelowych 

działań sprzyjających 

włączaniu dzieci i 

młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w nurt 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

(§6 pkt. 5.9) 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

01.08.-

15.12.2011 

- przeprowadzono szereg działań 

związanych z promocją aktywności 

społecznej, zachęcenia do rozwoju 

struktur obywatelskich i kreowania 

"mody" na wolontariat: 

- organizacja dla 22 szkół konkursu 

na najlepszą pracę promującą 

wolontariat; 

- organizacja czterech 2 - dniowych 

warsztatów dla młodzieży z zakresu 

aktywności społecznej (129 osób), 

- organizacja akcji wolontariackiej: 

wieczorów artystycznych; 

- organizacja spotkań z doradcą 

zawodowym; 

- organizacja „mini-targów” 

organizacji pozarządowych. 

3 osoby 

warsztaty – 

129 osób 

działania o 

charakterze 

integracyjnym 

– brak danych 

(trudno 

określić liczbę 

uczestników) 

ROPS 

523.  jw. 

Wspieranie modelowych 

działań sprzyjających 

włączaniu dzieci i 

młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w nurt 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Leonarda 

15.07.-

15.12.2011 

- przeprowadzono cykl szkoleń z 

zakresu wolontariatu; 

- utworzono Integracyjne Centrum 

Wolontariatu 

- ok. 70 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

(§6 pkt. 5.9) 

524.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

służących nabywaniu 

wiedzy  umiejętności oraz 

aktywizowaniu seniorów 

(§6 pkt. 5.10) 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów 

15.07- 

30.11.2011 

- zdobycie nowych umiejętności 

-wzrost aktywności seniorów 

- podniesienie samooceny 

-pozytywny wizerunek seniora w 

społeczeństwie 

 

 

20 osób 500 osób ROPS 

525.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

służących nabywaniu 

wiedzy  umiejętności oraz 

aktywizowaniu seniorów 

(§6 pkt. 5.10) 

Gnieźnieński 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

15.07.-

03.10.2011 

- podniesienie kompetencji 

komunikacyjnych 

- nawiązanie relacji 

międzypokoleniowych 

- wymiana informacji na temat 

kultury, historii 

24 osoby 250 osób ROPS 

526.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

służących nabywaniu 

wiedzy  umiejętności oraz 

aktywizowaniu seniorów 

(§6 pkt. 5.10) 

Stowarzyszenie 

Kreatywnych 

"BoWarto" 

01.07 – 

15.12.2011 

- poszerzenie wiedzy i umiejętności 

asertywnego zachowania wśród 

seniorów 

– poznanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

- wzmocnienie integracji seniorów 

z młodzieżą 

18 osób 42 osoby ROPS 

527.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

służących nabywaniu 

wiedzy  umiejętności oraz 

aktywizowaniu seniorów 

(§6 pkt. 5.10) 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 

15.07 – 

15.12.2011 

- zdobycie wiedzy i umiejętności  

wśród seniorów z 

-stworzenie zintegrowanych grup 

seniorów wyposażonych  w wiedzę 

z zakresu zaburzeń otępiennych 

- gotowość uczestników projektu do 

podjęcia dalszej współpracy na 

rzecz osób starszych z 

zaburzeniami otępiennymi 

- 45 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- przeprowadzenie 96 godzin zajęć 

wykładowych i warsztatowych o 

aktywności wolontariatu 

528.  jw. 

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych, 

ich rodzin i opiekunów 

(§6 pkt. 5.10) 

Stowarzyszenie 

"Dodajmy Życia do 

Lat" 

01.07 – 

30.11.2011 

- przeprowadzono 19 spotkań 

wykładowo-warsztatowych dla 

opiekunów 

- 15 dni poradnictwa dla seniorów 

- wykonano 100 badań pomiaru 

poziomu cukru i cholesterolu we 

krwi 

 

5 osób 31 osób ROPS 

529.  jw. 

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych, 

ich rodzin i opiekunów 

(§6 pkt. 5.10) 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

01.07 – 

15.12.2011 

- podniesienie kwalifikacji 124 

opiekunów osób starszych 

- każdy uczestnik przeszedł 

szkolenie w wymiarze 29 godzin 

z zakresu opieki i pielęgnacji osób 

starszych 

4 osoby 124 osoby ROPS 

530.  jw. 

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych, 

ich rodzin i opiekunów 

(§6 pkt. 5.10) 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 

13.07 – 

15.12.2011 

- przeprowadzenie 4 cyklów 

szkoleń i warsztatów , które 

zwiększyły poziom wiedzy z 

zakresu chorób otępiennych  wśród 

seniorów i opiekunów osób 

starszych 

 

- 60 osób ROPS 

531.  jw. 

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych, 

ich rodzin i opiekunów 

(§6 pkt. 5.10) 

Stowarzyszenie 

"Nowa Wspólna 

Droga" 

24.06 – 

15.12.2011 

- 12 spotkań -24 godz. warsztatów 

terapeutycznych dla seniorów z 

zaburzeniami psychicznymi 

- 12  spotkań 24 godz. warsztatów 

terapeutycznych dla seniorów z 

zaburzeniami funkcji poznawczych 

- 20 spotkań – 30 godz. warsztatów 

rozwojowych dla seniorów i ich 

3 osoby 190 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

opiekunów 

532.  jw. 

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych, 

ich rodzin i opiekunów 

(§6 pkt. 5.10) 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Wielkopolski 

01.07 – 

30.11.2011 

- zorganizowanie 2 rajdów dla osób 

starszych z uszkodzonym narządem 

wzroku oraz ich opiekunów 

- nauczenie się nowej metody 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego 

- 100 osób ROPS 

533.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

osób starszych 

(§6 pkt. 5.10) 

Pro-Senior oraz 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów 

01.07 – 

30.11.2011 

- utrwalenie pozytywnego 

wizerunku osób starszych 

- propagowanie idei integracji 

międzypokoleniowej 

- przedstawienie społeczności 

osiągnięć seniorów w zakresie ich 

aktywności  społecznej i 

artystycznej 

- 1000 osób ROPS 

534.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

osób starszych 

(§6 pkt. 5.10) 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w 

Międzychodzie 

20.06 – 

31.07.2011 

- ukazanie dorobku artystycznego 

seniorów i ich możliwości w 

tworzeniu różnych form 

artystycznych 

- promocja działań artystycznych 

uniwersytetów trzeciego wieku w 

skali województwa 

23 osoby 311 osób ROPS 

535.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

osób starszych 

(§6 pkt. 5.10) 

Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia 

05.09 – 

31.10.2011 

- ukazanie dorobku artystycznego 

seniorów, 

- aktywizacja osób starszych i 

rozwój ich sprawności fizycznych 

- promocja aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

5 osób 160 osób ROPS 

536.  jw. 

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

15.07 – 

31.10.2011 

zdobycie nowych umiejętności 

przez seniorów 

-wzrost aktywności seniorów 

20 osób 500 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

osób starszych 

(§6 pkt. 5.10) 

Inwalidów - podniesienie samooceny 

-pozytywny wizerunek seniora w 

społeczeństwie 

- integracja i współpraca 

międzypokoleniowa 

 

537.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Polski Związek 

Niewidomych – 

Okręg Wielkopolski 

28.06-

30.11.2011 

- 104 godz. zajęć z jęz. angielskiego 

- 80 godz. zajęć komputerowych 

- 20 godz. zajęć z zakresu pierwszej 

pomocy 

- 20 godz. spotkań z psychologiem 

- 20 osób ROPS 

538.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Fundacja „Światło” 
1.07.-

15.12.2011 

- 38 godz. warsztatów grupowych 

- 284 godz. terapii indywidualnej 

- 154 godz. terapii grupowej 

zajęcia odbywały się z zakresu 

psychologii, psychoedukacji, 

psychiatrii, jogi leczniczej, filozofii, 

dietetyki, kosmetologii, 

muzykoterapii 

3 osoby ok. 45 osób ROPS 

539.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Fundacja Dobrze Że 

Jesteś 

1.07-

15.12.2011 

- powstała internetowa 

(www.iwiem.dobrzezejestes.pl) 

baza danych zawierająca dane 

instytucji i organizacji działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych w 

Wielkopolsce w obszarze ochrony 

zdrowia 

24 osoby brak danych ROPS 

540.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

Stowarzyszenie 

„Razem Łatwiej” 

13.06.-

15.12.2011 

-  88 godz. zajęć z hipoterapii 

-  88 godz. zajęć z rehabilitacji w 

wodzie 

2 osoby 90 osób ROPS 

http://www.iwiem.dobrzezejestes.pl/
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

(§6 pkt. 5.11) -  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 

541.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Ostrowskie 

Centrum 

Hipoterapii” 

1.09.-

1.12.2011 

- 80 zabiegów hipoterapii 

- 50 zabiegów neurologopedii 

- 50 zabiegów rewalidacji 

- 25 zabiegów rehabilitacji 

- 50 sesji EEG Biofeedback 

5 osób 20 osób ROPS 

542.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie 

Pomocy „SOS” 

15.06.-

15.12.2011 

- 60 godz. zajęć „Sztuka a 

ekonomia społeczna” – zajęcia 

praktyczne 

- 20 godz. zajęć „Sztuka a 

ekonomia społeczna” – zajęcia 

edukacyjne 

- 12 godz. warsztatów z młodzieżą 

ze szkół ponagimnazjalnych na 

temat idei wolontariatu 

- odbył się „Obóz aktywnej 

integracji” 

- 16 godz. zajęć – trening 

8 osób 130 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

interpersonalny 

24 godz. zajęć – trening 

umiejętności organizacji czasu 

wolnego 

- powstał raport z badań „potrzeby 

w zakresie usług społecznych  

świadczonych w ramach 

Warsztatów terapii Zajęciowej i 

Środowiskowych Domów 

Samopomocy na rzec zosób z 

zaburzeniami psychicznymi” 

- konferencja „Jesteśmy Aktywni. 

Ty również możesz być aktywny 

zostając wolontariuszem” 

543.  jw. 

Modelowe działania 

wspierające opiekunów i 

rodziny osób z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży z 

Cukrzycą 

20.06.-

15.12.2011 

- 20 godz. edukacji 

diabetologicznej 

- 8 godz. zajęć z psychologiem 

2 osoby 55 osób ROPS 

544.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Wielkopolskie 

Forum Organizacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

20.06.-

30.11.2011 

- w 12 szkołach podstawowych 

przeprowadzono Warsztaty 

edukacyjne 

- przeprowadzono 24 warsztaty 

- 356 dzieci wzięło udział w 

warsztatach 

- wydrukowano 1 tys. broszur 

informacyjnych 

- powstał spot radiowy 

- powstał spot TV 

1 osoba 

- 356 dzieci – 

uczniów 

wielkopolskich 

szkol 

podstawowych 

- ok. 200 000 

osób  widziało 

spot TV 

- ok. 88 000 

osób słyszało 

spot radiowy 

ROPS 

545.  jw. Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

1.07.-

15.12.2011 

- odbyły się 2 akcje Sołecznie 

użyteczne 
2 osoby - 70 osób 

(akcje 
ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Związek Organizacji 

Pozarządowych, 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 

Psychicznie Chorych 

i Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

Empatia 

- 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 

społecznie 

użyteczne) 

- ok. 150 osób 

(„Piknik z 

WTZetem”) (i-

m) 

- ok. 148 osób 

(I 

Wielkopolskie 

Forum 

Warsztatów 

Terapii 

Zajęciowej) 

546.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Fundacja Pomocy 

Osobom 

Niepełnosprawnym 

„Filantrop” 

20.06.-

15.12.2011 

- 7 numerów miesięcznika 

„Filantrop Naszych Czasów” 

(nakład 1 500 szt.) 

- 8 spotkań niepełnosprawnych 

twórców z młodzieżą gimnazjalną i 

licealną z wielkopolskich szkół 

 

do minimum 

1 500 os. trafił 

każdy numer 

miesięcznika 

ROPS 

547.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Tęcza” 

13.06.-

30.06.2011 

- odbyła się Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych, w ramach 

której odbyły się konkurencje 

sportowe, plener malarski, konkurs 

wiedzy o sporcie, warsztaty 

bębniarskie 

11 osób 128 osób (i-m) ROPS 

548.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie Osób 

i Rodzin na Rzecz 

Zdrowia 

Psychicznego 

„Zrozumieć i 

Pomóc” 

19.08.-

15.12.2011 

- zorganizowano konkurs 

plastyczny „Co zrobić z tak dobrze 

rozpoczętym dniem?” 

- odbyły się 2 wystawy prac 

konkursowych 

- przygotowano 523 kartki do 

urzędników mających kontakty z 

osobami chorującymi psychicznie 

5 osób 

- 60 osób 

uczestników 

konkursu 

- 120 osób na 

wernisażach 

- brak danych 

– osoby, które 

zobaczyły 

wystawy 

ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

- 523 i więcej 

urzędnicy 

mający 

kontakty z 

osobami 

chorującymi 

psychicznie 

 

549.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie 

Prorodzinne 

„Światło” 

30.06.-

15.12.2011 

- publikacja „Jesteśmy razem” 

(nakład 300) 

- publikacja została przekazana do 

300 podmiotów, m.in.: bibliotek, 

szkól, ośrodków pomocy 

społecznej, organizacji 

pozarządowych 

8 osób 

brak danych – 

publikacja 

została 

przekazana do 

300 

podmiotów 

ROPS 

550.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie Na 

Tak 

1.07.-

15.12.2011 

- 15 prelekcji nt. art brutu w 

placówkach pracujących z osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną 

- wydano broszurę informacyjną nt. 

światowego i polskiego art brut 

- odbyła się wystawa „nikt z 

Nikąd”, na której zaprezentowano 

prace artystów art brut 

- wydano katalog (300 szt.) 

promujący wystawę 

- 

- 150 osób 

uczestniczyło 

w prelekcjach 

- 8 osób 

niepełnospraw

nych 

przygotowało 

prace na 

wystawę 

- brak danych 

nt. liczby osób 

odwiedzającyc

h wystawę 

ROPS 

551.  jw. 

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

z niepełnosprawnością 

(§6 pkt. 5.11) 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Aktywni” 

1.07-

30.09.2011 

- 3 felietony w lokalnej prasie nt. 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych 

- spotkanie otwarte, w którym 

uczestniczyli lokalni pracodawcy, 

osoby niepełnosprawne, ich 

20 osób 

220 osób (i-

m); brak 

danych dot. 

liczby osób, 

które 

zapoznały się z 

ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

rodziny, przyjaciele felietonami 

 

552.  jw. 

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD) (§6 pkt.5.4) 

Związek 

Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank 

Żywności 

01.07.-

15.12.2011 

- wsparcie około 52 tysięcy 

najbardziej potrzebujących osób; 

- rozdysponowanie do ok. 123 

jednostek ok. 2 tys. 342 ton 

żywności. 

- 
ok. 52 tys. 

osób 
ROPS 

553.  jw. 

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD) (§6 pkt.5.4) 

Związek 

Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 

15.06.-

15.12.2011 

- wsparcie około 80 tysięcy 

najbardziej potrzebujących osób; 

- rozdysponowanie ok. 2 tys. 213 

ton żywności. 

- 
ok. 80 tys. 

osób 
ROPS 

554.  jw. 

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD) (§6 pkt.5.4) 

Bank Żywności w 

Koninie 

15.06.-

15.12.2011 

- wsparcie około 35 tysięcy 

najbardziej potrzebujących osób; 

- rozdysponowanie do ok. 130 

jednostek ok. 1 tys. 373 ton 

żywności. 

- 
ok. 35 tys. 

osób 
ROPS 

555.  jw. 

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD) (§6 pkt.5.4) 

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej 

15.06.-

15.12.2011 

- wsparcie około 37 tysięcy 

najbardziej potrzebujących osób; 

- rozdysponowanie do ok. 50 

jednostek ok. 250 ton żywności. 

1 osoba 
ok. 37 tys. 

osób 
ROPS 

556.  jw. 

Wspieranie działań na 

rzecz readaptacji grup 

marginalizowanych, w tym 

m.in. skazanych i ich 

rodzin (§6 pkt. 5.5) 

Stowarzyszenie 

„MY” 

13.07-

15.12.2011 

- przeprowadzenie zajęć z 

arteterapii, które obejmowały 

muzykoterapię, zajęcia teatralne, 

naukę gry na instrumentach, zajęcia 

z głosem, ciałem i mimiką. 

- przygotowanie spektaklu 

teatralnego, który podejmie 

tematykę izolacji, braku akceptacji 

oraz wykluczenia społecznego. 

- 

zajęcia 

warsztatowe – 

14 osób, 

spektakl - 

trudno określić 

liczbę 

odbiorców 

ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

557.  jw. 

Wspieranie działań na 

rzecz readaptacji grup 

marginalizowanych, w tym 

m.in. skazanych i ich 

rodzin (§6 pkt. 5.5) 

Stowarzyszenie 

Pomocy Krąg 

01.07.-

15.12.2011 

- przeprowadzenie działań na rzecz 

readaptacji 20 mężczyzn 

bezdomnych z terenu województwa 

wielkopolskiego, przebywających 

w Domu dla bezdomnych w 

Dębnie; 

- przeprowadzenie 100h szkolenia 

w zakresie nabywania praktycznych 

umiejętności w wykonywaniu 

drobnych prac usługowych; 

- przeprowadzenie kampanii 

edukacyjno - informacyjnej 

"Pomagam - Jestem 

wolontariuszem" skierowanej do 

uczniów Zespołu Szkół w Nowym 

Mieście nad Wartą; 

- realizacja cyklu edukacyjno - 

szkoleniowego "Moja praca a 

ekonomia społeczna" w wymiarze 

16h; 

- zorganizowano imprezę 

integracyjną pn. „Aktywni w Kręgu 

– piknik w Dębnie”; 

- objęcie 20 osób bezdomnych 

indywidualnymi programami  

wychodzenia z bezdomnoości. 

10 osób 

20 osób 

bezdomnych, 

35 uczniów, 

impreza – 

ponad 200 

osób 

ROPS 

558.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych 

1.09 – 

30.11.2011 

- 50 przedstawicieli jst zwiększyło 

swoją świadomość w zakresie 

współpracy i znaczenia podmiotów 

ekonomii społecznej oraz 

stosowania klauzul społecznych 

- 15 przedstawicieli biznesu 

zwiększyło swoją świadomość w 

zakresie współpracy i znaczenia 

2 osoby 80 osób ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

podmiotów ekonomii społecznej 

- prezentacja działalności 24 

podmiotów ekonomii społecznej 

jako potencjalnych partnerów w 

realizacji zamówień 

 

559.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Fundacja 

Aktywności Lokalnej 

15.07 – 

15.12.2011 

-wydano 9 numerów „Inicjatyw 

Obywatelskich” oraz 2 numery 

dodatków specjalnych o średnim 

nakładzie  30 tys. egzemplarzy 

- 110 osób uczestniczących w 

konferencji 

- 300 przedstawicieli ngo zapoznało 

się z dodatkiem „IO” 

- 110 osób ROPS 

560.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Humanitarnej w Pile 

01.07 – 

15.10.2011 

- ok. 1000 osób wzięło udział 

podczas występów muzycznych, 

teatralnych, pokazów 

-110 uczestników zaprezentowało 

swoje umiejętności artystyczne 

- 45 uczestników wzięło udział w 

dystrybucji  materiałów 

promocyjnych 

- 25 uczestników przedstawiło 

swoje umiejętności zawodowe i 

społeczne w tzw. namiotach 

umiejętności 

- opracowanie publikacji 

elektronicznej pn.: „Specjalistyczne 

kwalifikacje zawodowe osób z 

niepełnosprawnością, 

zatrudnionych w wielkopolskich 

ZAZ-ach szansą na nowe 

zatrudnienie” 

265 osób 
ok. 1 180 osób 

(i-m) 
ROPS 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

 

561.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Fundacja "Odzew" 
20.07 – 

15.12.2011 

- zwiększenie wiedzy 36 

uczestników z zakresu ekonomii 

społecznej 

- 36 osób zostało przygotowanych 

do podjęcia pracy i aktywnego 

uczestnictwa w działaniach swoich 

lokalnych społeczności 

- zwiększenie potencjału osobistego 

i wzrost samooceny uczestników 

3 osoby 36 osób ROPS 

562.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Stowarzyszenie 

Centrum Promocji i 

Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich 

PISOP 

01.07 – 

30.11.2011 

- podniesienie wiedzy i 

umiejętności 164 osób w zakresie: 

skutecznego prowadzenia 

przedsiębiorstwa społecznego, 

doświadczeń innych podmiotów w 

zakresie działań na rzecz 

profesjonalizacji ekonomii 

społecznej (zarządzanie, promocja, 

pozyskiwanie klientów) 

 

3 osoby 164 osoby ROPS 

563.  jw. 

Działania na rzecz 

wspierania promocji 

ekonomii społecznej i jej 

rozwoju w Wielkopolsce 

(§6 pkt.9) 

Przedsiębiorstwo 

Społeczne 

Diakonijna Spółka 

Zatrudnienia 

Sp. z o.o 

01.07 – 

10.12.2011 

Przeprowadzono 4 warsztaty z 

zakresu: założenia przedsiębiorstwa 

społecznego – spółki z o.o., zasad 

działalności społecznej spółki,  

działalności gospodarczej spółki 

non-profit. 

4 osoby 34 osoby ROPS 

564.  

Otwarty 

konkurs ofert 

na realizację, w 

formie 

wspierania, 

zadań 

publicznych 

Województwa 

Promocja zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej: 

- wsparcie poradnictwa 

zawodowego i informacji 

zawodowej  

(§ 6, pkt 8 ppkt 1) 

 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Wielkopolski, 

Poznań 

01.08.2011 – 

07.11.2011 

- organizacja 10-dniowych 

warsztatów w ramach których 

udzielono wsparcia 10 osobom 

niewidomych i niedowidzącym, 

- osoby te nabyły umiejętności w 

poruszaniu się po rynku pracy, 

wzrosło ich poczucie własnej 

  WUP 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

Wielkopolskieg

o w dziedzinie 

promocji 

zatrudnienia 

i aktywizacji 

zawodowej w 

2011 roku 

Warsztaty aktywizujące 

osoby niepełnosprawne na 

rynku pracy 

 

Od wykluczenia do 

powodzenia 

wartości i poczucia przynależności 

do grupy, 

- podejmowanie przez osoby objęte 

wsparciem inicjatyw w różnych 

sferach życia, w tym poszukiwanie 

pracy, możliwości aktywizacji 

zawodowej (szkolenia, kursy), 

- wydano 10 kompletów materiałów 

w zapisie Braille'a 

 

565.   

Promocja zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej: 

- wsparcie poradnictwa 

zawodowego i informacji 

zawodowej  

(§ 6, pkt 8 ppkt 1) 

 

Warsztaty aktywizujące 

osoby niepełnosprawne na 

rynku pracy 

 

Widzieć się 

w pracy 

Fundacja im. 

Doktora Piotra 

Janaszka PODAJ 

DALEJ, Konin 

01.08.2011 – 

07.11.2011 

- 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, 

- zajęcia informatyczne przyczyniły 

się do zwiększenia umiejętności 

uczestników z zakresu obsługi 

komputera przy wykorzystaniu 

specjalistycznego oprogramowania 

odczytu ekranu, 

- zwiększenie wiedzy uczestników 

na temat możliwości jakie daje 

Internet, w kontekście aktywnego 

poszukiwania pracy oraz 

zatrudnienia w formie telepracy 

-zorganizowano spotkanie 

integracyjne 

 

  WUP 

566.   Promocja zatrudnienia i Stowarzyszenie 01.09.2011 – - przeprowadzono 144 godziny oraz   WUP 
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Nazwa 

konkursu 
Nazwa zadania  

Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Dep./j.o. 

 

aktywizacji zawodowej: 

- wsparcie poradnictwa 

zawodowego i informacji 

zawodowej  

(§ 6, pkt 8 ppkt 1) 

 

Warsztaty aktywizujące 

osoby niepełnosprawne na 

rynku pracy 

 

Aktywne poszukiwanie 

pracy 

Rodziców 

i Terapeutów na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„OPUS”, Jarocin 

31.10.2011 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 


