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

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

 
 

I. Wstęp 
 

Podstawowe regulacje dotyczące współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych oraz nakładającym obowiązek tworzenia Programów współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 

zm.). Zasady współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi, przede wszystkim ich zakres i formy, określa uchwalany corocznie przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi  

w sferze działalności pożytku publicznego”. Jest on opracowywany przy współpracy 

poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego i wielkopolskich organizacji pozarządowych. „Program 

współpracy (…) na rok 2012” został przyjęty Uchwałą Nr XVI/245/11 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku. 

Tworzenie Programów współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami 

pozarządowymi ma włączać obywateli w kreowanie życia publicznego i społecznego 

wspólnot lokalnych i regionalnych, a w efekcie i całego kraju. Doświadczenie wieloletniej 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami społecznymi 

potwierdza, że aktywność obywatelska najczęściej pozwala bardziej efektywnie realizować 

zadania publiczne. Branie przez obywateli współodpowiedzialności za zarządzanie swoim 

otoczeniem pozwala realizować je bardziej efektywnie i często taniej niż ich realizacja przez 

struktury administracji, gdyż podmioty społeczne specjalizują się w podlegającej zleceniu 

działalności i dysponują własnymi ekspertami. Jednocześnie wspólna realizacja zadań 

własnych samorządu przyczynia się do zwiększania wzajemnego zaufania oraz wspomaga 

rozwój całego sektora prowadzącego działalność pożytku publicznego, co w konsekwencji 

zwiększa ofertę świadczonych usług oraz lepsze ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców 

województwa. 
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II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy   
z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Organizacje pozarządowe  

 

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

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

pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,  

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

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

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

Ponadto ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także 

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

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o Stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

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

prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 Spółdzielnie socjalne; 

 Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  

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

o Nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 

do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników 

W 2012 roku Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Jednostki Podległe Samorządu współpracowały  

z przedstawicielami około 600 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy. 

Tymczasem z oficjalnego rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, 

wg stanu na styczeń 2012 r. na terenie Wielkopolski zarejestrowanych było w sumie 10 292 

organizacji pozarządowych:  

 921 (8,95%) to fundacje  

 8993 (87,38%) to stowarzyszenia  i  organizacje społeczne 

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

 

Wg danych GUS/REGON w roku 2011 średnio w kraju na 10 tys. mieszkańców przypadało 

29,9 organizacji pozarządowej, a w Wielkopolsce 31. Jednocześnie warto odnotować, że jest 

to region o największej liczbie zarejestrowanych Ochotniczych Straży Pożarnych – średnia 

dla kraju to 1006 podmiotów, a w Wlkp. 1802 podmioty. Ponadto Wielkopolska wyróżnia się  

w liczbie samorządów gospodarczych i zawodowych – w Polsce średnio na 10 tys. 

mieszkańców przypadały 404 takie organizacje, tymczasem w Wielkopolsce 763. 
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Z kolei z raportu z badań „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich 

wspieraniu” zrealizowanym przez firmę PSBD na zlecenie Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika, że  

 36% mieszkańców deklaruje zrzeszanie się w dowolnej formie organizacyjnej (dla 

Polski – 15%).  

 najpopularniejsza forma zrzeszania się to stowarzyszenie (18% badanych), 

 działalność tych zrzeszeń najczęściej związana jest ze sportem, rekreacją i hobby 

(22% badanych). W dalszej kolejności są to organizacje z obszaru spraw 

zawodowych i pracowniczych.  

Z badań wynika także, że jeżeli władze lokalne starają się animować aktywność obywateli to 

faktycznie zwiększa się aktywność mieszkańców. Ponadto zwrócono uwagę, że obywatele 

chętniej angażują się w działania, które im samym przynoszą wymierną korzyść, a także w 

konkretne zadania, które szybko mogą przynieść wymierny efekt – należy mieć to na uwadze 

prowadząc współpracę z organizacjami obywatelskimi, bowiem inicjując ją choćby  

w najprostszych, drobnych zadaniach, istnieje szansa na wzrost zaangażowania obywateli  

i możliwości współpracy w coraz bardziej złożonych inicjatywach. Jest to jeden z celów 

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 – „budowa kapitału 

społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”, co w praktyce oznacza zwiększanie 

potencjału organizacji pozarządowych oraz zaangażowania obywateli w realizację różnych 

inicjatyw.  

 

 

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

pozarządowych w Wielkopolsce zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON. Należy również mieć na uwadze, iż nie 

wszystkie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zostały uwzględnione  

w tym wykazie.  

 

 

 

 

 

10 292 
Liczba organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie 
Województwa Wielkopolskiego 



5 

 

2. Działalność pożytku publicznego 

 

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

społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

w obszarze zadań publicznych wymienionych w ustawie w art. 4.  

 

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

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

prowadzona przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, który 

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

Organizacje nieposiadające statusu opp także mogą prowadzić działalność tego rodzaju –  

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

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

muszą mieścić się w kompetencjach danego organu władzy publicznej. 

 

3. Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi  

 

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego również określa ustawa, 

która wyróżnia formy: 

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

zadań publicznych, które możliwe jest w 2 formach: 

o Wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania. 

Należy przy tym podkreślić, że w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie ma określonego minimalnego 

wkładu własnego, a wkład osobowy (tj. praca społeczna członków organizacji oraz 

wolontariuszy) jest traktowany na równi z finansowym.  

o Powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie całości kosztów realizacji zadania.  

 

b) Pozafinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi lub na ich rzecz, przede wszystkim takie jak: 

o Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

o Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, 

o Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, 

o Wspólna realizacja projektów na podstawie umów partnerskich, zawieranych na 

podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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4. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 

 

Szczegółowe zasady współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi określone zostały w przywołanym wyżej „Programie 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

Za koordynację współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialny jest Departament Organizacyjny  

i Kadr, który przygotowuje Program współpracy i przeprowadza jego konsultacje, opracowuje 

sprawozdanie z realizacji Programu. Ponadto Departament organizuje i prowadzi prace 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu Konsultacyjno-

Opiniującego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie udziela 

organizacjom pozarządowym informacji w zakresie spraw statutowych i formalno-prawnych 

oraz przygotowuje dla potrzeb Urzędu opinie o tych podmiotach w wymaganym zakresie.  

Ponadto zgodnie z §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawiciele Departamentu Organizacyjnego  

i Kadr uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich komisji konkursowych, które odbyły się  

w roku 2012. Brali także czynny udział w konsultacjach nowelizacji ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

 Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi  

i sprawozdanie z jego realizacji 

W opracowaniu Programu współpracy uczestniczą pracownicy poszczególnych 

departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych. Wypracowane w ten 

sposób wstępne założenia do tego dokumentu są konsultowane z Wielkopolską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych - 

art. 5 ust. 5 ustawy nakłada obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W związku z tymi przepisami Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. 

określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W § 6 Uchwała ta 

obliguje Zarząd Województwa do określenia w drodze uchwały przedmiotu, terminu i form 

konsultacji oraz sposób opublikowania informacji o ich przeprowadzeniu. Po rozpatrzeniu 

zgłoszonych uwag oraz po przeprowadzeniu konsultacji prawnych, Zarząd Województwa 

przedstawia projekt Programu Komisjom Sejmiku oraz Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego do akceptacji i przyjęcia w drodze uchwały.  

Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi ustanawia art. 5a ust. 3 ustawy. Jest on opracowywany przy udziale 

wszystkich komórek Urzędu i jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które 

współpracują z organizacjami pozarządowymi.  
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 Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy samorządu  

i sektora pozarządowego oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk pomiędzy 

poszczególnymi komórkami i jednostkami samorządu.  

W 2012 roku prace Zespołu były poświęcone przede wszystkim ujednoliceniu wzoru 

umowy na realizację zadania publicznego, uwzględniającego specyfikę województwa  

i poszczególnych obszarów działalności, a zarazem zgodnego z zapisami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy. Dużo 

uwagi poświęcono także projektom Programu współpracy (…) oraz sprawozdania z jego 

wykonania, zagadnieniom związanym z rozliczaniem realizacji zadania publicznego, a także 

omawianiu i interpretowaniu innych przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych Urzędu 

dotyczących działalności pożytku publicznego. Ponadto omawiano także zagadnienia 

związane z utworzeniem funduszu doręczeniowo-pożyczkowego dla organizacji 

pozarządowych.  

 Portal „Wielkopolskie Wici” 

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

utworzony dla wspierania współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz całego środowiska zaangażowanego w działalność 

pożytku publicznego. 

Wielkopolskie Wici są prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne  

w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, w całości poświęcone organizacjom społecznym. Istotnym elementem tego 

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

mogą dokonywać samodzielnie organizacje pozarządowe, jak również Redakcja Portalu.  

Do końca 2012 r. zarejestrowało się 1265 organizacji, przy czym w ciągu roku zarejestrowało 

się 279 nowych podmiotów, a 249 razy aktualizowano dane dotyczące zarejestrowanych 

organizacji. W 2012 r. przeciętna liczba korzystających dziennie z Portalu wyniosła 130, 

natomiast miesięcznie odnotowano średnio 4134 odsłon. Powyższe wyniki oznaczają, że 

Portal Wielkopolskie Wici staje się coraz bardziej popularny w środowisku wielkopolskich 

organizacji pozarządowych. 

Powyższe dane są bardzo optymistyczne, bowiem Portal przede wszystkim służy 

promocji inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie 

Wielkopolski, szczególnie te, które z różnych względów nie mają możliwości 

zaprezentowania swoich działań – na Portalu mogą bezpłatnie przekazywać informacje 

dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz planowanych imprez. 

Znajdują się tam także wszelkie najważniejsze informacje na temat współpracy 

przedstawicieli sektora pozarządowego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, 

przede wszystkim ogłoszenia otwartych konkursów ofert organizowanych przez 

poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi dokumentami 

do pobrania oraz wszelkie komunikaty Urzędu dot. współpracy z organizacjami 

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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pozarządowymi, np. konsultowania Programu czy zaproszenia Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego do udziału organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych 

oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert.  

Oczywiście na Portalu na bieżąco zamieszczane są także informacje i materiały 

przekazywane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządu 

województwa oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. Regularnie 

przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych  

w Bazie podmiotów, dotyczące nowości na Portalu oraz innych wydarzeń dot. organizacji 

społecznych.  

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych. 

Od listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu funkcjonuje Punkt 

Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych. Mieści się on przy al. Niepodległości 18,  

w pokoju 012 w budynku „B”. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 

Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień 

prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest podczas indywidualnej wizyty 

na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.  

Jak w latach ubiegłych, w 2012 r. dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we 

wtorki i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości  

w poniedziałki i środy w godzinach 16-18.  

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji 

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

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

 prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 

 sprawozdawczości, 

 rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS. 

2. Konsultacje i doradztwo w sprawach formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości  

dotyczących bieżącego funkcjonowania organizacji. 

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

projektów ze środków publicznych. 

4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 

 

W 2012 r. prowadzono w sumie po ok. 80 spraw z zakresu prawa i z zakresu księgowości.  

 

 Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego (art. 41a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

powołał Radę na podstawie wspólnego wniosku 50 organizacji pozarządowych. Kadencja 

Rady trwa 2 lata, obecna  – od 5 października 2011 r. do 5 października 2013 r.  

Obsługę administracyjną i Sekretariat prowadzi Departament Organizacyjny i Kadr.  

Dzięki zróżnicowanemu składowi (w Radzie znajdują się przedstawiciele OPP wybranych  
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w wolnych wyborach, przedstawiciele UMWW, Sejmiku, Wojewody) Rada staje się platformą 

wymiany opinii i doświadczeń, tworzenia konsensusu między drugim i trzecim sektorem. 

Od początku swojego istnienia Radzie udało się spotkać 4 razy. Spotkania dotyczyły takich 

tematów jak: 

 opiniowanie corocznych Programów Współpracy Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi,  

 opiniowanie nowego okresu programowania  EFS,  

 współpracy WRDPP z regionalną TVP w zakresie promocji 1%  z PIT dla 

Wielkopolski,   

 konsultowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

 aktualizacja strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 

 
Każde spotkanie było finalizowane protokołem, zawierającym rekomendacje i zalecenia 

WRDPP. Wiele z nich było uwzględnianych. WRDPP mimo, krótkiego stażu staje się coraz 

bardziej znana i doceniana jako głos doradczy w kwestiach związanych z NGOs czego 

dowodem są zaproszenia do uczestnictwa  członków WRDPP w pracach innych  gremiów 

takich jak:  

 3. Biennale równości, które odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia 2011r.  w Saint 

Malo, 

 Rady Wielkopolskiego Oddziału NFZ. 
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

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

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego może zlecać realizację zadań własnych 

organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego. W 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 31 otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 

LP. PEŁNA NAZWA OGŁOSZONEGO KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 
DEPARTAMENT/ 

JEDNOSTKA 

1.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 
roku 2012 

3.02.2012 r. 
Departament Edukacji  

i Nauki 

2.  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2012 

16.12.2011 r. Departament Kultury 

3.  

Druga edycja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 
roku 2012 

15.03.2012 r. Departament Kultury 

4.  

Trzecia edycja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 
roku 2012 

24.05.2012 r. Departament Kultury 

5.  

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy w  2012 roku  
Pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie 
wielkopolskim poprzez realizację programów strategicznych 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 i 
realizację celów strategicznych Strategii Promocji Gospodarczej 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020 dotyczących 
internacjonalizacji przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych. 

10.01.2012 r. 
Departament 
Gospodarki 

6.  

„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii 
zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla 
dzieci z rodzin z problemem uzależnień” 

22.12.2011 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

7.  

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

8.  

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, z elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka 

30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

9.  

Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów z zakresu 
profilaktyki uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) 
obejmujące: sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z 
używania środków psychoaktywnych, metody udzielania pomocy 
profilaktyczno-wychowawczej oraz procedury postępowania wobec 
dzieci i młodzieży w sytuacjach wynikających z zażywania środków 
psychoaktywnych 

30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

10.  
"Partnerstwo dla transplantacji" - promowanie idei transplantacji i 
dawstwa narządów wśród mieszkańców Wielkopolski 

30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 
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11.  "Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski" 30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

12.  "Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski" 30.03.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

13.  
"Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS adresowane 
do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką" 

17.05.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

14.  
"Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu 
Konsultacyjno - Diagnostycznego" 

17.05.2012 r. 

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

15.  

otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 
roku 2012. 

09.02.2012r. 
Departament 

Organizacyjny i Kadr 

16.  

otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 
roku 2012 (edycja 2) 17.05.2012r. 

Departament 
Organizacyjny i Kadr 

17.  

otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 
roku 2012 (edycja 3) 13.09.2012r. 

Departament 
Organizacyjny i Kadr 

18.  

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania i pobudzania 
aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich pn. "Pięknieje 
wielkopolska wieś" 

23.03.2012 r. 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

19.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2012 roku, pn. 
"Promocja Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski" 

23.10.2012 r. 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

20.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2012 roku pn. „Szkolenia 
i warsztaty przeprowadzone w subregionach województwa z zakresu 
podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa 
kulturowego wielkopolskiej wsi”. 

10.02.2012 r. 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

21.  

Otwarty konkurs ofert  na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2012 roku 
pn. „Warsztaty praktyczne w zakresie podnoszenia wiedzy i 
umiejętności rolników produkujących metodami ekologicznymi   
w zakresie marketingu ekologicznych produktów żywnościowych oraz 
wzrostu świadomości konsumentów w zakresie certyfikowanej  
żywności ekologicznej”. 

23.10.2012 r. 

Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

22.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012 

9.12.2011 r. 
Departament Sportu  

i Turystyki 

23.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa 
wodnego w roku 2012 

9.12.2011 r. 
Departament Sportu  

i Turystyki 

24.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie współpracy 
międzynarodowej w roku 2012 

9.12.2011 r. 
Departament Sportu  

i Turystyki 

25.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  w 
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2012 

9.12.2011 r. 
Departament Sportu  

i Turystyki 

26.  
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

9.12.2011 r. Departament Sportu  
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rozwoju i poprawy bazy turystycznej w roku 2012 i Turystyki 

27.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy 
społecznej w roku 2012 

9.02.2012 r. 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 

28.  

Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2012 

9.02.2012 r. 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 

29.  
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku  
  

27.01.2012 r. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

30.  10.05.2012 r. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

31.  9.08.2012 r. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

 

Kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 

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

otwartych konkursów ofert w 2012 r. wyniosła 8 276 941,00 zł.  

Uwzględniając umowy wieloletnie zawarte w 2011 r., łącznie organizacjom pozarządowym 

przekazano 13 662 941 zł (w ramach umów wieloletnich organizacje pozarządowe otrzymały 

5 386 000 zł).  

Kwota w łącznej wysokości 1 830 291 zł została przekazana 149 organizacjom po raz 

pierwszy w ciągu ostatnich 3 lat realizującym zadanie publiczne Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

Po zakończeniu realizacji zleconych zadań do końca 2012 r. organizacje pozarządowe 

dokonały częściowego lub całkowitego zwrotu przyznanych dotacji na łączną kwotę  

176 931,56 zł. 

 

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku: 

Lp. 
Dep./ 

Jednostka 

Środki zaplanowane 
w budżecie na 

realizację konkursów 

Środki przekazane na 
realizację zadań 

Zwroty, 
rezygnacje 

1.  Departament Edukacji i Nauki 96 000 zł 92 500 zł 1 325,66 zł 

2.  Departament Gospodarki 96 000 zł 96 000 zł 2 500,01 zł 

3.  Departament Kultury 2 924 800 zł 2 944 800 zł 65 289,73 zł 

4.  
Departament Ochrony Zdrowia i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 

2 660 000 zł 2 473 425 zł 22 414,75 zł 

5.  
Departament Organizacyjny i 

Kadr 
150 000 zł 185 874 zł 35 873,54 zł 

6.  
Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 
319 000 zł 319 000 zł 17 851,76 zł 

7.  Departament Sportu i Turystyki 1 229 342 zł 1 229 342 zł 29 296,58 zł 

8.  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 
930 000 zł 780 000,00 zł 2 379,07 zł 

9.  
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu 
56 000 zł            56 000,00 zł - 

 RAZEM 8 461 142,00 zł 8 276 941,00 zł 176 931,10 zł 

 

W ramach ogłoszonych konkursów organizacje pozarządowe złożyły  

1401 ofert, co w porównaniu do lat ubiegłych (w 2010 r. wpłynęło 1408 ofert, a w 2011 r. 

1471) pokazuje zainteresowanie organizacji pozarządowych tą formą współpracy  

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na tym samym poziomie. Za ocenę formalną 

złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych departamentów i jednostek. Oferty 

organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia wymogów formalnych nie uczyniły tego, 
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zostały odrzucone. Najwięcej ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w 

ramach konkursów organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom – 56.  

 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ofert odrzuconych  

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków w wyznaczonym 

terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

DEPARTAMENT/ JEDNOSTKA 
LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH 
ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH 

Departament Edukacji i Nauki 26  0 

Departament Gospodarki 5  0  

Departament Kultury 643  13  

Departament Ochrony Zdrowia i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 

142  56  

Departament Organizacyjny i Kadr 22 0 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49  10  

Departament Sportu i Turystyki 298   41  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 210  10  

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 6  1  

RAZEM: 1401 130 

 
 
Lista organizacji, które otrzymały dotację Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2012 przedstawiona jest w Tabeli Nr 1 

załączonej do niniejszego sprawozdania. 

 

2. Dotacje przyznawane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „małych grantów”. 

 

Na realizację zadań w tym trybie złożono 75 ofert, spośród których dofinansowano 16  

na ogólną wartość 123 190,00 zł, przy wnioskach łącznie opiewających na  547 754,00 zł.   

 

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

w Tabeli Nr 3, a w Tabeli Nr 4 została przedstawiona kompleksowa informacja na temat 

rezultatów realizacji zadań publicznych w trybie „małych grantów”, załączonych  

do niniejszego sprawozdania.  
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IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

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

 

 

1.1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem doradczo-opiniującym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której 

kadencja wygasła 30 stycznia 2013 r., wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych 

statutowo zajmujących się problematyką rynku pracy, w tym Stowarzyszenia Młodych 

Wielkopolan, Fundacji Bieda, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych oraz 

Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. W 2012 roku WRZ w Poznaniu 

odbyła 4 posiedzenia plenarne, podczas których m.in. zaopiniowała i przyjęła przygotowane 

przez WUP w Poznaniu raporty i dokumenty analityczno - strategiczne.  

Przez WRZ opiniowane były również kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na aktywizację bezrobotnych. 

 

Ponadto wykorzystuje doświadczenia oraz standardy badań wypracowane przez członków 

European Network on Regional Labour Market Observatories w badaniach  

i analizach WORP, dodatkowo angażuje się wraz z innymi członkami sieci w opracowanie 

systemu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy  w Polsce, zgodnie  

z wytycznymi ENRLMM. 

 
 
 

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
2.1. Program współpracy (…) na rok 2012 

 
Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego poddał konsultacjom „Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

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

Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającą 

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 

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

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

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

Publicznego zgodnie 30-dniowym terminem na udzielenie opinii określonym w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z organizacjami pozarządowymi 
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konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

(…) na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl, natomiast z WRDPP pisemnie.  

 

Publikacja informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji oraz rozpatrzenia zgłoszonych 

propozycji zamieszczona została na stronach internetowych:  

 Samorządu Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl, www.bip.umww.pl  

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

 

W konsultacjach wzięło udział 8 organizacji pozarządowych. Każda z nadesłanych propozycji 

została przekazana do Departamentu właściwego merytorycznie do oceny zgłoszonej 

propozycji, a następnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył ich zasadność. 

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji oraz sposobu rozpatrzenia zgłaszanych 

propozycji jest dostępna na stronach BIP Urzędu.  

 

W konsultacjach Programu udział wzięły następujące organizacje: 

1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP  

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 

3. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu 

4. Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, 

5. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, 

6. Towarzystwo Miłośników Gniezna, 

7. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, 

8. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. 

 
 
  

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
http://www.bip.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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2.2. Inne dokumenty: 
 

 

konsultowany 
dokument 

forma konsultacji  
ilość 

uczestniczących 
podmiotów 

czy powstał 
dokument o 
charakterze  

sprawozdania 

BIWW 

Statut Stowarzyszenia 
INISE AISBL - 
Międzynarodowej Sieci 
Innowacyjnej 
Przedsiębiorczości 
Społecznej 

Wsparcie organizacyjne i tłumaczeniowe Fundacja Barka, 
General Office 
Advices   

Nie 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 

Projekt aktualizacji 
"Strategii rozwoju 
województwa 
wielkopolskiego do 2020 
roku. Wielkopolska 2020".  

W ramach konsultacji społecznych istniała 
możliwość zapoznania się oraz wyrażenia 
opinii do projektu aktualizacji Strategii 
udostępnionej na stronie UMWW pod 
adresem http://www.umww.pl/ oraz w 
siedzibie OAR DPR w wersji papierowej, za 
pomocą formularza zgłaszania uwag 
(formularz w wersji elektronicznej dostępnej 
na stronie Urzędu i papierowej dostępnej w 
siedzibie OAR DPR). Uwagi można było 
również zgłaszać ustnie do protokołu 
podczas subregionalnych spotkań 
konsultacyjnych (5 konferencji).  

Uwagi zgłosiło 7 
organizacji 
pozarządowych za 
pomocą formularza 
w wersji 
elektronicznej oraz 
5 organizacji 
pozarządowych w 
formie ustnej 
(zaprotokołowanyc
h) podczas 
konferencji 
subregionalnych.  

Powstał raport z 
przebiegu konsultacji 
społecznych aktualizacji 
„Strategii rozwoju 
województwa 
wielkopolskiego do 2020 
roku. Wielkopolska 
2020”, dostępny w wersji 
pdf. na stronie 
internetowej UMWW, 
pod adresem 
http://www.umww.pl/. 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

projekt ustawy 
deregulacyjnej (dot. 
deregulacji zawodu pilota 
wycieczek i przewodnika 
turystycznego) 

Spotkanie 6 
nie utworzono 
dokumentu 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

Regionalny Plan Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w 
Województwie 
Wielkopolskim na lata 
2013-2020 

Spotkania w subregionach 31 

Regionalny Plan 
Rozwoju na rzecz ES w 
WW na lata 2013-2020 
przyjęty uchwałą 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nr 
2878/2012 
z dnia 20 grudnia 2012 
roku 
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

 
 

 nazwa zespołu zadanie 
okres 

funkcjonowania 
rezultat 

Departament 
Kultury 

grupy uczestników 
sesji fokusowych 

konsultacje społeczne 

20.01.2012 - Konin 
27.01.2012 - Piła 
31.01.2012 - Leszno 
7.02.2012 - Kalisz 

raport z przebiegu 
konsultacji społecznych  

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich - 
Sekretariat 

Regionalny KSOW 

Grupa Robocza ds. 
KSOW w 
województwie 
wielkopolskim 

1.Określanie priorytetów działania 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, w województwie 
wielkopolskim. 2.Opiniowanie 
projektów planów działania 
KSOW, w tym rekomendacja 
działań do realizacji w ramach 
dwuletnich planów działania 
KSOW.   3.Monitorowanie 
działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. 

Powołana uchwałą 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 
18 kwietnia 2012r.  

Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 26.03.2013 r.  

Departament 
Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

Wojewódzki Zespół 
Koordynujący 
Realizację 
Narodowego 
Programu Ochrony 
Zdrowia 
Psychicznego 

Koordynowanie i monitorowanie 
realizacji NPOZP 

2011-2015 

Spotkania Zespołu, 
przyjęcie harmonogramu 
działań w poszczególnych 
latach trwania Programu 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny na lata 
2007-2013 

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

2007- 2015   

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Organizatorzy 
poszczególnych 
imprez w ramach 
Grand Prix 
Wielkopolski: w 
półmaratonie i 
pływaniu 
długodystansowym 

Podsumowanie Grand Prix 
Wielkopolski w roku 2012 

marzec - grudzień 
2012 

podsumowanie i 
wyciągnięcie wniosków 
organizacyjno-
metyrorycznych na 
przyszłość 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

 

Wojewódzka 
Społeczna Rada Do 
Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 
(działająca przy 
Marszałku 
Województwa 
Wielkopolskiego) 
ROPS organizował 2 
spotkania 
(22.02.2012 - 
ukonstytuowanie 
Rady, 18.04.2012)  

opiniowanie projektu uchwały 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie 
określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 
Samorządowi Województwa 

kadencja 2012-2016 

pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały Sejmiku 
Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie 
określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przekazane Samorządowi 
Województwa 2012 r. 

Zespół Sterujący 
Pracami 
nad Opracowaniem i 
Wdrażaniem 
Wielkopolskiego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2020 

przygotowanie planu działań  - 
realizacja Programu w 2012 r. 

  

przygotowanie planu 
działań  - realizacja 
Wielkopolskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-
2020 w 2012 r. 
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Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

Podkomitet 
Monitorujący 
Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Opiniowanie Planu Działań 
Ewaluacyjnych na rok 2013 oraz 
Planów działania dla 
poszczególnych Priorytetów na 
rok 2013. 

Podkomitet 
Monitorujący PO KL 
WW został powołany 
przez Pre-komitet 
Monitorujący PO KL, 
na podstawie Uchwały 
nr 16 z dnia 
31.07.2007 r. 
zatwierdzonej uchwałą 
Komitetu 
Monitorującego PO KL             
z dnia 26.10.2007. 

Zatwierdzenie Uchwałami 
PKM PO KL WW Planu 
Działań Ewaluacyjnych na 
rok 2013 oraz  Planów 
działania dla Priorytetów VI-
IX na rok 2013. 

Regionalna Sieć 
Tematyczna 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Opiniowanie strategii wdrażania 
projektów innowacyjnych oraz 
walidacja produktów finalnych 
projektów innowacyjnych. 

Regionalna Sieć 
Tematyczna WW 
została powołana 
Uchwałą nr 19 
Podkomitetu 
Monitorującego 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 
14.06.2010 r. w 
sprawie zatwierdzenia 
instytucjonalnej listy 
członków Regionalnej 
Sieci Tematycznej 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Podjęcie Uchwał RST WW 
w sprawie 16 strategii 
wdrażania projektów 
innowacyjnych oraz 7 
produktów finalnych 
projektów innowacyjnych. 
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4.  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 

 

 nazwa organizacji zakres udzielonej pomocy 

Biuro 
Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Brukseli 

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 
działaność pożytku publicznego będące adresami 
biuletynu informacyjnego BIWW.                    

ad 1. Udzielanie informacji na temat aktualnych 
naborów wniosków oraz poszukiwania partnerów do 
projektów finansowanych w ramach programów UE     

Fundacja Barka      
Wsparcie przy tworzeniu stowarzyszenia INISE z 
siedzibą w Brukseli, informowanie o naborach 
wniosków w programach UE 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z 
Wielkopolski - uczestnicy wizyty studyjnej 
organizowanej przez posłankę do Parlamentu 
Europejskiego - Sidonię Jędrzejewską dla zwycięzców 
konkursu "Aktywny Europejczyk 55+" w dniach 6-7 
listopada 2012 r. 

Przekazanie informacji na temat  możliwości wsparcia 
BIWW w zakresie informowania i pozyskiwania 
funduszy w ramach programów UE 

Biuro 
Współpracy 

Międzynarodowej 
Fundacja Biblioteka Ekologiczna 

W styczniu 2012 r. do BWM zwróciła się Fundacja 
Biblioteka Ekologiczna z prośbą o umożliwienie 
kontaktu z organizacją NGO o podobnym profilu 
działania (lub w przypadku braku takiej - bezpośrednio 
z zainteresowaną szkołą) z terenu Niemiec i Ukrainy. 
Nawiązano kontakt z koordynatorami współpracy w 
regionach partnerskich Wielkopolski (Kraj Związkowy 
Hesja, Kraj Związkowy Brandenburgia i Obwód 
Charkowski), a otrzymane dane kontaktowe instytucji 
oraz organizacji niemieckich i ukraińskich mogących 
być zainteresowanymi współpracą przekazano do 
FEB. 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

TSD Sport z Trzcianki / Klub Sportowy Promień 
Opalenica 

zawiązanie współpracy pomiędzy organizacją a 
zagranicznymi partnerami województwa 
wielkopolskiego 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Dyrektor DS. 
wzięli udział w spotkaniach i przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach Partnerstwa Odry 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

Kierownik Oddziału Turystyki poprowadził, jako 
opiekun grupy, wizytę studyjną dla dziennikarzy 
belgijskich poświęconą turystyce rowerowej w 
Wielkopolsce. Organizatorem wizyty była 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. 
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5. Udzielanie porad i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje 
pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego środków finansowych z innych źródeł.  

 

 nazwa organizacji zakres udzielonej pomocy 

Biuro 
Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Brukseli 

1. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 
działaność pożytku publicznego będące adresami 
biuletynu informacyjnego BIWW.                    
2. Fundacja Barka      

ad. 1,2 -Udzielanie informacji na temat aktualnych 
naborów wniosków oraz poszukiwania partnerów do 
projektów finansowanych w ramach programów UE     

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z 
Wielkopolski - uczestnicy wizyty studyjnej organizowanej 
przez posłankę do Parlamentu Europejskiego - Sidonię 
Jędrzejewską dla zwycięzców konkursu "Aktywny 
Europejczyk 55+"    

udzielanie informacji na temat  możliwości wsparcia 
BIWW w zakresie informowania i pozyskiwania 
funduszy w ramach programów UE    

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Przekazanie dwóch przedmiotów licytacji na brukselki 
finał WOŚP    

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Stowarzyszenie Orszak Polonijny 

Prośba Stowarzyszenia "Orszak Polonijny" 
działającego przy Związku Polaków w Kazachstanie o 
dofinansowanie wakacyjnego pobytu 14 dzieci w 
Polsce - wskazano na Konkurs MSZ RP na realizację 
zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą", jako potencjalne źródło pozyskiwania 
wsparcia finansowego dla tego rodzaju przedsięwzięć. 

Poznańskie Stowarzyszenie Aikido-Nishio  

Prośba Poznańskiego Stowarzyszenia Aikido-Nishio o 
wsparcie finansowe "Programu pilotażowego nauki 
języka japońskiego" - jako możliwość pozyskania 
funduszy wskazano udział w otwartych konkursach 
ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 
Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska 

partnerstwo w pozyskiwaniu środków z EFS w ramach 
projektu "Zagrajmy o Sukces" 
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. 

1.1. Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w   Poznaniu: 

 

 

 

rodzaj partnerstwa nazwa projektu/zadania 

wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych i 
rzeczowych 

rezultat  

Biuro 
Współpracy 
Międzynarod

owej 

Współorganizacja prezentacji 
Województwa Wielkopolskiego w 
ramach Dni Hesji 2012 

Prezentacja projektu Spółdzielni 
Socjalnej "Otwarci" z Konina 
polegającego na projektowaniu, 
produkowaniu oraz prezentowaniu 
przez osoby niepełnosprawne 
odzieży, ułatwiającej im 
wykonywanie codziennych 
czynności 

10 000 zł PLN brutto,  Prezentacja projektu 
szerokiej grupie 
publiczności w ramach 2 
pokazów mody oraz 
bezpośrednich rozmów z 
zainteresowanymi 

Departament 
Edukacji i 

Nauki 

Zgodnie z Uchwałą Nr 2674/2012 
z dnia 6 listopada 2012 r. w dniu 
12 listopada 2012 r. pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a 
Fundacją Centrum Solidarności 
zostało zawarte porozumienie o 
współpracy przy przygotowaniu 
etapu wojewódzkiego 
ogólnopolskiego konkursu 
"Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii", który odbędzie 
się 15 marca 2013 r. 

"Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii" 

Nie zaangażowano 
środków 
finansowych. 
Współpraca dotyczy 
udostępnienia sali, 
druku zaświadczeń, 
powołania Komisji 
Konkursowej. 

Etap wojewódzki odbędzie 
się 15 marca 2013 r. 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 
koordynacja programu 

Projekt systemowy "Zagrajmy o 
sukces" 

3 599 095,46 zł 
pochodzące ze 
środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

przeprowadzenie 2 edycji 
projektu i objęcie 
wsparciem ok. 200 szkół 
gimnazjalnych z ternu 
województwa 
wielkopolskiego 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

finansowanie oraz współpraca 
merytoryczna z Wielkopolskim 
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 
Sportowe przy organizacji 
Obchodów 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki 

dotacja 20.000 zł 
(powierzenie 
realizacji zadania) + 
współpraca 
merytoryczna 

# zorganizowanie i 
przeprowadzenie 
Wielkopolskich Obchodów 
Światowego Dnia 
Turystyki 
# zapoznanie uczestników 
z wydarzeniami minionych 
12 miesięcy w 
wielkopolskiej branży i 
gospodarce turystycznej 
# poznanie przykładowych 
atrakcji turystycznych 
Puszczy Zielonka 
# wymiana wiedzy i 
doświadczeń osób z 
wielkopolskiej branży 
turystycznej  
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Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Opracowanie przez pracownika 
DS. dla Stowarzyszenia "Unia 
Nadwarciańska" w Słupcy 
projektów graficznych tablic  

Turystyczne oznakowanie stanic 
kajakowych znajdujących się na 
szlaku kajakowym rzeki Warty na 
terenie Województwa 
Wielkopolskiego 

dotacja 50.000 zł 
(powierzenie 
realizacji zadania) + 
współpraca 
merytoryczna + 
nieodpłatne 
przekazanie 
projektów 

# oznakowano mariny, 
przystanie i stanice 
kajakowe tablicami 
informacyjnymi położone 
na szlaku kajakowym na 
rzece Warcie od 
Międzychodu do Uniejowa 
(340 km) 
# podniesienie 
atrakcyjności turystycznej 
Warty oraz całego szlaku 
turystycznego 

 

 
1.2. Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

rodzaj partnerstwa nazwa projektu/zadania 
wysokość 

zaangażowanych środków 
finansowych i rzeczowych 

rezultat  

Partnerstwo branżowe z 
ogólnoeuropejską organizacją 
non-profit European Network on 
Regional Labour Market 
Monitoring (od 2011r.) służące 
wymianie doświadczeń i metod z 
zakresu monitorowania rynku 
pracy na poziomie regionów (od 
czerwca 2011r.) 

European Network on Regional 
Labour Market Monitoring; Initiative 
for Networking Regional and Local 
Labour Market Observatories 

1. koszt tłumaczenia artykułu 
do antologii "Skills Monitoring in 
European Regions and 
Localities. State of the Art and 
Perspectives"  - budżet projektu 
systemowego WORP: 393 zł 
2. koszty delegacji 
pracowników na spotkanie 
European Day i Annual Day - 
Budżet projektu systemowego 
WORP (1 osoba) i budżet WUP 
w Poznaniu (1 osoba): 966 zł 
(483zł/os) 
 
łącznie: 1359 zł 

1. Udział dwóch pracowników 
WWORP w spotkaniach 
European Day i Annual 
Meeting, 11-12 październik 
2012r., Kraków  
2. Artykuł "Employer Needs as 
Labour Market Stimulators" 
Anna Górna-Kubacka w 
publikacji "Skills Monitoring in 
European Regions and 
Localities. State of the Art and 
Perspectives" red. Christa 
Larsen, Ruth Hasberg, Alfons 
Schmid, Eugenia Atin, Jan 
Brzozowski 

 

 
1.3. Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Poznaniu:  

 

rodzaj partnerstwa nazwa projektu/zadania 

wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych i 
rzeczowych 

rezultat  

partnerstwo projektowe; Liderem 
projektu jest Stowarzyszenie Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 
Partnerami projektu są 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu oraz 
firma Konimpex 

"Innowacyjny model aktywizacji 
zawodwoej uczestników WTZ" 

 71 985 zł 
(projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS) 

upowszechnienie projektu w Wlkp., jest 
to projekt innowacyjny- pierwszy etap 
jest to przygotwanie produktu. 
W projekcie były prowadzone przez 
Lidera projektu badania dotyczące:- 
WTZ, samorządu i biznesu w kontekście 
zakładania spółdzielni socjalnych 

Partnerstwo projektowe; Liderem 
projektu jest Fundacja 
Aktywności Lokalnej, Partnerami 
projektu są: ROPS, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Prelite 
Sp. z o.o., Centrum Work-Life 
Balance (Kokkedal, Dania) 

"Mam dziecko – pracuję. 
Analiza, testowanie oraz wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań 
wspomagających godzenie życia 
zawodowego i prywatnego w 
Wielkopolsce, opartych na idei 
flexicurity” 

223 840 zł 
(projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS)  

doradztwo ekspertów i specjalistów/ 
warsztaty międzysektorowe min. dot. 
CSR, elastycznych form zatrudnienia, 
form opieki nad dzieckiem w wieku do lat 
3, Work Life Balance /nawiązywanie 
współpracy międzysketorowej 

Partnerstwo projektowe; Liderem 
projektu jest Fundacja im. 
Królowej Polski św. Jadwigi w 
Puszczykowa, Partnerem 
projektu jest ROPS 

CESON (Centrum Ekonomii 
Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych)  

492 360 zł    
(projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS) 

- Propagowanie idei ekonomii społecznej 
wśród mieszkańców Wielkopolski; 
- szkolenia z ekonomii społecznej; 
- doradztwo/ konsultacje z ekspertem w 
zakresie ekonomii społecznej 
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partnerstwo projektowe; Liderem 
projektu jest ROPS, partnerami 
są: Stowarzyszenie na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych, Fundacja 
im. Królowej Polski św. Jadwigi, 
Fundacja Forum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii oraz 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 
„Barka”.   

Projekt innowacyjny testujący 
Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarności – koordynacja na 
rzecz zachowania trwałości 
funkcjonowania instytucji ekonomii 
społecznej (WCES)  

1 415 018,99 

przetestowanie modeli składających się 
na metodę koordynacji działań w 
obszarze ekonomii społecznej: 
1. modelu preinkubacji-inkubacji (w 
etapie testowania brało udział 150 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i studentów/absolwentów 
2. modelu partnerstw prywatno- 
społecznych  (w etapie testowania brało 
udział 150 przedstawicieli PES, 
przedsiębiorstw komercyjnych i JST) 
3. modelu systemu informatycznego (w 
etapie testowania brało udział 150 
potencjalnych użytkowników systemu 
informatycznego np. przedstawiciele 
JST, PES, studenci) 
4. modelu szkoleń dla animatorów 
ekonomii społecznej (w etapie 
testowania brało udział 150 osób - 
głównie przedstawicieli JST)  
5. systemu monitoringu 
- stworzenie podręczników opisujących 
poszczególne modele wraz z 
instrukcjami wdrażania -III Dnii Kultury 
Solidarności ( w tym wiele wydarzeń z 
obszaru ekonomii społecznej, polityki 
wspieranie osób niepełnosprawnych, 
rodziny itp.) 

porozumienie o współpracy 
zawarte pomiędzy ROPS a 
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji 
„FAR”  

"Aktywnie na wózku" Pokazowe 
szkolenie z techniki jazdy na wózku 
inwalidzkim oraz pokaz aktywnej 
jazdy na wózku w ramach III Dni 
Kultury Solidarniości (16.11.2012.) 

2 315,85 zł  

organizacja w dniu 16.11.2012. 
pokazowego szkolenia „Aktywnie na 
wózku” 
w ramach III Dni Kultury Solidarności. 
Tematami "wspierającymi" szkolenie 
były: Czy wózkowicze są 
niepełnosprawni w codziennym 
funkcjonowaniu? Jak sobie radzą? 
A może na chwilę zamienimy się rolami? 
Jak to jest poruszać się na wózku 
inwalidzkim? Jak to jest pokonać na nim 
schody? Czy wówczas nie jesteśmy 
tylko rzekomo sprawni w naszej 
sprawności?  
Szkolenie umożliwiło uczestnikom 
doświadczenie niepełnosprawności. 
W szkoleniu uczestniczyło 56 osób 

 

 
1.4. Projekty realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w związku z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich): 

 

rodzaj partnerstwa nazwa projektu/zadania 

wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych 

rezultat 

Umowa o współpracy partnerskiej 
podczas realizacji projektu "Aktywnie 
dla dobra współnego " 
współfinansowanego ze środkow 
FIO. Partnerstwo z Krajowym 
Stowarzyszeniem Sołtysów  

"Aktywnie dla dobra wspólnego" - 
projekt aktywizacji  społeczności 
lokalnej z wykorzystaniem 
funduszu sołeckiego  24 349,99 zł 

Organizacja konkursu "Fundusz 
sołecki najlepsza inicjatywa".             
w II kategoriach: 
I. Najciekawszy projekt 
sfinansowany ze środków funduszu 
sołeckiego, 
II. Najaktywniejszy mieszkaniec 
wsi. 
Zakup nagród 
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Porozumienie o współorganizowaniu 
przedsięwzięcia pt. „Edukacja, 
komunikacja interpersonalna i 
promocja w odnowie wsi. Czego 
wieś potrzebuje” Współpraca z 
Krajowym Stowarzyszeniem 
Sołtysów  

Organizacja konferencji  - 
„Edukacja, komunikacja 
interpersonalna i promocja w 
odnowie wsi. Czego wieś 
potrzebuje”,  w dniu 21.11. 2012r. 
podczas Targów Produktów i Usług 
dla Samorządów Lokalnych  Gmina 13 570,32 zł 

Konferencja  pt. „Edukacja, 
komunikacja interpersonalna             
i promocja                    w odnowie 
wsi. Czego wieś potrzebuje”. 
Zatrudnienie dziesięciu 
prelegentów, zapewnienie 
cateringu dla 100 uczestników 
konferencji.  

Współpraca z Fundacją Pomocy 
Wzajemnej "Barka"         i 
Towarzystwem Umiejętności 
Rolniczych w Poznaniu „Wspieranie 
integracji zawodowej dla grup 
dyskryminowanych z obszarów 
wiejskich”. 

Organizacja podróży studyjnej do 
Nienburga w Dolnej Saksonii 7 026,27 zł 

 Podróż studyjn do Nienburga. 
Uczestniczyło 12 osób: nauczyciele 
szkól rolniczych, pracownicy OPS, 
oraz przedstawiciele 
organizatorów.Sfinansowanie 
kosztów transportu. 

Porozumienie o współorganizowaniu 
wyjazdu studyjnego do Danii pt. 
„Doświadczenia duńskich 
samorządów lokalnych i 
regionalnych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich” z Wielkopolskim 
Ośrodkiem Kształcenia i Studiów 
Samorządowych 

Organizacja wyjazdu studyjnego do 
Danii 47 445,22 zł 

Oragnizacja wyjazdu studyjnego  w 
dniach 20- 25 maja 2012 r., dla 31 
osób w tym 25 przedstawicieli JST. 
Sfinansowanie kosztów 
zakwaterowania itransportu.   

Porozumienie o współorganizowaniu 
wyjazdu studyjnego na Litwę pt. 
„Agroturystyka i produkty lokalne 
jako elementy polityki rozwoju 
obszarów wiejskich na Litwie”  z 
Wielkopolskim Ośrodkiem 
Kształcenia i Studiów 
Samorządowych 

Organizacja wyjazdu studyjnego na 
Litwę 24 267,87 zł 

Wyjazd studyjny  w dniach 22 - 26 
września 2012 r., dla 31 osób w 
tym 27 przedstawicieli JST. 
Sfinansowanie kosztów 
zakwaterowania i transportu.  

Porozumienie o współorganizowaniu 
wyjazdu studyjnego do Niemiec pt. 
„Liderki i Landfrauen” ze 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania Kraina Trzech Rzek 

Organizacja wyjazdu studyjnego do 
powiatu Luchow – Dannenberg w 
Dolnej Saksonii w celu nawiązania 
współpracy z niemiecka 
organizacją kobiecą działająca na 
obszarach wiejskich.   7 026,27 zł 

Wyjazd studyjny do powiatu 
Luchow – Dannenberg w Dolnej 
Saksonii , w dniach 03 -04.11. 
2012r. dla 31 osób w tym 30 
aktywnych kobiet działających na 
ternie LGD "Kraina Trzech Rzek. 
Sfinansowanie kosztow transpotru. 
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2. Zbiórki publiczne organizowane przez organizacje pozarządowe. 

 

Jedną z form współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi jest wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na 

terenie całego województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat oraz 

analizowanie informacji dotyczących wyników przeprowadzonych zbiórek. 

W 2012 roku wpłynęły 23 wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie publicznej 

zbiórki pieniędzy. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie, ale jedna ze zbiórek została 

odwołana przez wnioskodawcę.  

W sumie wydano 22 zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie 

województwa wielkopolskiego następującym podmiotom (z których 10 posiada status 

organizacji pożytku publicznego): 

1) Fundacja Charytatywna „Dar Serc” z siedzibą w Rzeszowie; 

2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie (status opp); 

3) Fundacja „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Poznaniu; 

4) Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu (status opp); 

5) Stowarzyszenie Wiara Lecha z siedzibą w Poznaniu; 

6) Fundacja Feniks Anny Borowiak z siedzibą w Inowrocławiu (status opp); 

7) Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Jabłonnej (status opp); 

8) Komitet Wotum Wdzięczności dla Matek Sybiraczek i Matek Katyńskich z siedzibą w 

Poznaniu; 

9) Stowarzyszenie ALS Pomoc Dla Zwierząt z siedzibą w Obrzycku; 

10) Fundacja „Miej Serce” z siedzibą w Rybniku; 

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

Murowana Goślina (status opp); 

12) Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan z siedzibą w Poznaniu; 

13) Zarząd Rejonowego Stowarzyszenia pn. Polski Czerwony Krzyż w Koninie (status opp); 

14) Fundacja Małych i Dużych z siedzibą w Luboniu; 

15) Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego z siedzibą w Gnieźnie; 

16) Fundacja Światło Oddział w Poznaniu (status opp); 

17) Społeczny Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności z siedzibą w Poznaniu; 

18) Komitetu Organizacyjnego Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu; 

19) Fundacji Serce Dla Serca z siedzibą w Słuszkowie; 

20) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Gruszczynie (status opp); 

21) Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (status opp); 

22) Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu (status 

opp); 

 

 

3. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym  Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

 
Gabinet Marszałka udzielił w 2012 roku 223 pozytywnych odpowiedzi dot. patronatu lub też 

udziału Marszałka Województwa wielkopolskiego w komitetach honorowych przedsięwzięć, 

których organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze 

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

 

4.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 
departament/ 

jednostka 
temat spotkania rodzaj spotkania  Termin miejsce 

Biuro 
Współpracy 

Międzynarodo
wej 

I posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej 
Konferencji Współpracy 

Międzynarodowej Samorządów 
„Współpraca międzynarodowa 

samorządów a priorytety polskiej 
polityki zagranicznej” 

Konferencja 15.11.2012 
UAM, Collegium Iuridicum 

Novum 

Departament 
Kultury 

spotkanie konsultacyjne 
poświęcone Programowi Rozwoju 

Kultury w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2012-2020 

konsultacje społeczne 20.01.2012 
Centrum Kultury i Sztuki  

w Koninie 

spotkanie konsultacyjne 
poświęcone Programowi Rozwoju 

Kultury w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2012-2020 

konsultacje społeczne 27.01.2012 Pilskim Domu Kultury 

spotkanie konsultacyjne 
poświęcone Programowi Rozwoju 

Kultury w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2012-2022 

konsultacje społeczne 31.01.2012 
Centrum Kultury i Sztuki  

w Lesznie 

spotkanie konsultacyjne 
poświęcone Programowi Rozwoju 

Kultury w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2012-2020 

konsultacje społeczne 7.02.2012 
Centrum Kultury i Sztuki  

w Kaliszu 

Departament 
Gospodarki 

Światowe Dni Innowacji 
Konferencje/ Warsztaty/ 

Impreza masowa 
24-27.09.2012 Poznań 

Gabinet 
Marszałka 

obchody 72. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i masowej zsyłki 

Polaków na Sybir 
uroczystości 13.04.2012 Poznań 

XIV Wojewódzko – Diecezjalne 
Dożynki Wielkopolskie 

impreza 26.08.2012 Ostrów Wlkp. 

obchody 73. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 

uroczystości 27.09.2012 Poznań 

obchody 94. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

uroczystości 27-28.12.2012 Poznań, Warszawa 

Departament 
Ochrony 
Zdrowia i 

Przeciwdziała
nie 

„Ogólnopolski Program Profilaktyki 
Nowotworów Głowy i Szyi” 

konferencja 12.12.2012 Poznań 

"Partnerstwo dla zdrowia 
psychicznego" 

konferencja 05.10.2012 Poznań 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 

Projekt aktualizacji "Strategii 
rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020". 

konferencja 7 września 2012 Kalisz 

Projekt aktualizacji "Strategii 
rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020". 

konferencja 14 września 2012 Leszno 

Projekt aktualizacji "Strategii 
rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020". 

konferencja 19 września 2012 Konin 

Projekt aktualizacji "Strategii 
rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020". 

konferencja 26 września 2012 Piła 

Projekt aktualizacji "Strategii 
rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020". 

konferencja 28 września 2012 Poznań 
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Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

Otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny pomocy społecznej oraz 

wspierania systemu pieczy 
zastępczej w 2012 roku 

spotkanie 27.02.2012 Poznań 

Praktyczne aspekty rozliczenia 
dotacji na realizację zadania 
publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie 
pomocy społecznej 

szkolenie 
25.06.2012 
26.06.2012 

Poznań 

"Czy senior może być medialny?" 
Dyskusja wokół wizerunku osoby 

starszej 
seminarium 7.11.2012 Poznań 

Rodzina w przestrzeni publicznej konferencja 15.11.2012 Poznań 

Aktywność społeczna osób 
starszych - inspiracje i możliwości 
pozyskania środków na realizację 

projektów 

konferencja 16.11.2012 Poznań 

"Aktywnie na wózku". Szkolenie z 
techniki jazdy na wózku 

inwalidzkim oraz pokaz aktywnie 
jazdy na wózku 

pokazowe szkolenie 16.11.2012 Poznań 

"Kupiliśmy zoo". Pokaz filmu z 
audiodeskrypcją oraz 

tłumaczeniem migowym 
wykonywanymi na żywo 

pokaz filmowy 
14.11.2012 
19.11.2012 

Konin 
Piła 

"Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie" Konferencja z udziałem 

członków zespołów 
interdyscyplinarnych 

konferencja 13.11.2012 Poznań 

„Lider w NGO – odpowiedzialność 
za współrządzenie” 

szkolenie w formie 4 
dwudniowych zjazdów  w 

ramach projektu 
systemowego POKL 
realizowanego przez 

ROPS 

27-28.10.2012 (1 
zjazd) 

 17-18.11.2012 
(2 zjazd) 

01-02.12.2012(3 
zjazd) 

15-16.12.2012 (4 
zjazd) 

Rokosowo 

„Lider ekonomii społecznej w 
gminie” 

szkolenie w formie 5 
dwudniowych zjazdów  w 

ramach projektu 
systemowego POKL 
realizowanego przez 

ROPS 

I grupa: 20-
21.08.2012.;          

05-06.09.2012;       
20-21.09.2012; 
15-16.10.2012; 
12-13.11.2012  
II grupa: 21-
22.08.2012;          

07-07.09.2012;       
19-20.09.2012; 
29-30.10.2012; 
19-20.11.2012 

Kiekrz 

aktywizacja społeczności lokalnej - 
promocja dobrych praktyk 

wizyta studyjna 26-27.04.2012 
Parafia NSPJ-Towarzystwo 

Brata Alberta 

działania na rzecz wsparcia 
seniorów 

wizyta studyjna 27-28 .06.2012 
Uniwersytet III Wieku w 

Międzychodzie 

Planowanie strategiczne w ES szkolenie 16-17.08.2012 Dymaczewo 

Konferencja otwierająca III Targi 
Przedsiębiorczości 

konferencja 20.11.2012 Poznań 

Podsumowanie konsultacji 
społecznych Planu Działań ES 

oraz wypracowanie zmian 
operacyjnych w założonych 

rezultatach i działaniach zgodnych 
z metodologią ZPR 

szkolenie 8.12.2012 Poznań 

Stereotyp ogranicza - 
podsumowanie kampanii "Życie to 

konferencja 14.12.2012 Poznań 
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pasja!" 

Podsumowanie prac nad 
Regionalnym Planem Rozwoju ES 

konferencja 19.12.2012 Poznań 

Partnerstwo dla Zdrowia 
Psychicznego  na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

konferencja+koncerencja 
prasowa 

5.10. 2012 Poznań 

Ekonomia społeczna szansą na 
rozwój organizacji pozarządowych 

po 2013 roku 
spotkania robocze 23-30.10.2012 

Gostyń, Leszno, Konin, 
Pleszew, Kalisz 

Wielkopolski Program na Rzecz 
Osób Starszych do 2020 roku 

warsztat 10-11.12.2012 Żerków 

Uroczysta Gala Laureatów o 
Nagrodę Marszałka województwa 
wielkopolskiego w ramach II edycji 
konkursu "Wielkopolska Otwarta 

dla Niepełnosprawnych" 

gala 18.05.2012 Poznań 

II i III edycja konkursu 
"Wielkopolska Otwarta dla 

Niepełnosprawnych" 
konkurs 

do czerwca 2012 
r. (II edycja)  
wrzesień- 

grudzień 2012 r. 
(III edycja) 

Poznań/ gminy i powiaty 
województwa 

Rozmowy Rynkowe- Promocja 
przedsiębiorczości społecznej i 

idee CSR 

spotkania z 
przedstawicielami firm 

wdrażających idee CSR 
oraz organizacjami 

działającymi na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej 

8.11.2012 Poznań 

Fair Trade- prezentacja produktu 
finalnego projektu WCES 

Konferencja 
międzynarodowa miast 
sprawiedliwego handlu 

10-11.11.2012 Poznań 

Warsztaty podczas Targów 
Przedsiębiorczości Społecznej 
dotyczące prezentacji modeli 

projektu WCES 

Warsztaty 20-23.11.2012 Poznań 

Fair Trade Warsztaty 23.22.2012 Poznań 

Targi aktywni 50+ targi 17-18.03.2012 Poznań 

Droga do adopcji szkolenie 12-13.06.2012 Żerków 

Zaburzenia przywiązania szkolenie 
17-18.09.2012 
24-25.09.2012 

Żerków 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Podsumowanie Roku Sportowego 
2012 w Wielkopolsce oraz 

spotkanie z Medalistami Mistrzostw 
Świata i Europy 

uroczystość/impreza 
podsumowująca 

19.12.2012. 
Poznań, Hotel Novotel 

Centrum 

Wręczenie stypediów sportowych 
Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 
uroczystość/impreza 19.10.2012. Poznań, Teatr Nowy 

Podsumowanie Grand Prix 
Wielkopolski w Półmaratonie 

spotkanie podsumowujące 29.11.2012. 

Sala Herbowa 
Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  
w Poznaniu 

Podsumowanie Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu 

Długodystansowym 
spotkanie podsumowujące 22.11.2012. 

sala Komisji Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki 

inne 28.09.2012 Murowana Goślina 

VI Zjazd Wielkopolskiej Korporacji 
Oddziałów PTTK 

inne 8-9.12.2012 Rogoźno 

Konferencja Warta-Noteć Wspólna 
Sprawa 

konferencja 26-27.11.2012 Wronki 

Międzynarodowa konferencja 
popularnonaukowa "Turystyka 

rowerowa w zjednoczonej Europie" 
konferencja 11-13.10.2012 Zielonka 
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Seminarium "Rozwój turystyki 
kajakowej w Wielkopolsce" 

seminarium 31.08-02.09.2012 Stobnicko 

Konferencja na temat 
kształtowania i promocji produktów 

turystycznych na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 

Konferencja 14.06.2012 r. Śrem 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 

Poznaniu 

Kształcenie Ustawiczne w 
Wielkopolsce 

Forum 27.06.2012 
Centrum Kongresowe 

Adam's ul. Jana Matejki 62, 
Poznań 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 

Poznaniu 

„Perspektywy wielkopolskiego 
handlu” - seminarium 

podsumowujące badanie WORP, 
zrealizowane w 2012r. 

seminarium 
25 października 

2012r. 
Poznań, ul. Kolejowa 29, 

Hotel Moderno 

  
 
4.2. Spotkania organizowane przez Departament Polityki Regionalnej związane z 
wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 

temat spotkania rodzaj spotkania  Termin miejsce 

XX posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO inne 1 lutego 2012 Poznań 

XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO inne 26 czerwca 2012 Poznań 

XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO inne 6-7 września 2012 Kalisz 

XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO inne 15-16 listopada 2012 Piła 

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO inne 21 grudnia 2012 Poznań 

Innowacyjna Wielkopolska w budowie konferencja 28 marca 2012 Poznań 

„Założenia Umowy partnerstwa” na nowy okres 
programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

konferencja 3 grudnia 2012 Poznań 

Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień 
publicznych dla beneficjentów projektów unijnych 

szkolenie 12-13.01.2012 Rokosowo 

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność szkolenie 20.03.2012 Poznań 

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność szkolenie 22.03.2012 Poznań 

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP szkolenie 26.03.2012 Poznań 

Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenie 30.03.2012 Poznań 

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP szkolenie 2.04.2012 Poznań 

Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenie 3.04.2012 Poznań 

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP szkolenie 4.04.2012 Poznań 

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność szkolenie 21.06.2012 Poznań 

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność szkolenie 22.06.2012 Poznań 

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji szkolenie 11.07.2012 Poznań 

Dla potencjalnych beneficjentów Działania 6.2 Rozwój 
Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

szkolenie 12.07.2012 Poznań 

Działanie 1.4 Wsparcie Przedsięwzięć Powiązanych z 
Regionalną Strategią innowacji 

szkolenie 10.10.2012 Poznań 

Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenie 17.10.2012 Poznań 

Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenie 23.10.2012 Poznań 

Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenie 24.10.2012 Poznań 

Wnioski o płatność z zasadami wykorzystania zaliczek szkolenie 23.11.2012 Poznań 

Pożyczka JESSICA jako sposób finansowania projektów 
z zakresu rewitalizacji miast na terenie Wielkopolski 

szkolenie 29.11.2012 Poznań 

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji szkolenie 19.12.2012 Poznań 
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4.3. Spotkania organizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w związku z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich): 

temat spotkania rodzaj spotkania  Termin miejsce 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego wsi w rozwoju 
gospodarczym obszarów 
wiejskich.  

Konferencja "Dziedzictwo dla przyszłości"  10 -12.05 2012  
"Olandia" Prusim, gm. 
Międzychód  

Konferencja "Dziedzictwo dla przyszłości"   18.09. 2012  Henrykowo, pow. złotowski .  

Konferencja "Dziedzictwo dla przyszłości"   02.10.2012  Mniszki, gm. Międzychód  

Konferencja "Dziedzictwo dla przyszłości"   16.10.2012  Izabelin, gm. Kramsk 

Konferencja "Dziedzictwo dla przyszłości"   19.10.2012  Dobrzyca, gm. Pleszew 

Promowanie rozwoju 
agroturystyki poprzez 
nawiązania współpracy 
sieciowej pomiędzy 
gospodarstwami, a także 
innymi podmiotami 
działającymi na obszarach 
wiejskich, w tym LGD.  

Konferencja "Agroturystyka współpraca w 
sieci" 

25.10.2012 r. Poznań MTP 

Warsztat Agroturystyka współpraca w 
sieci 

05.11.  
"Biowilla"- Stobnicko gm. 
Obrzycko 

warsztat "Agroturystyka współpraca w 
sieci" 

12.11 "Obora" - Ceków  

Warsztat "Agroturystyka współpraca w 
sieci" 

13.11 
"Poziomka" - Kujanki gm 
.Zakrzewo  

Warsztat "Agroturystyka współpraca w 
sieci" 

19.11 
"Folwark Mila" - Krzycko 
wielkie 

Warsztat "Agroturystyka współpraca w 
sieci" 

27.11 
"Zacisze" - Sienno gm. 
Ostrowite 

Promowanie tradycji hodowli 
koni i produkcji powozów 
konnych, jako jednego ze 
sposobów rozwoju obszarów 
wiejskich  

"Konie i Powozy" 10.06.2012 10.06.2012 Rokosowo 

Rola LGD w promocji 
agroturystyki i turystyki 
wiejskiej 

Udział w Międzynarodowych Targach 
"Agrotravel" Kielce 

20-22.04. 2012 Kielce 

Udział w Międzynarodowych Targach 
Regionów i Produktów Turystycznych 
Tour - Salon  

24-27.10.2012 Poznań MTP 

Podniesienie kompetencji 
kobiet wiejskich w zakresie 
aktywizacji obszarów 
wiejskich oraz tworzenia i 
funkcjonowania organizacji 
pozarządowych   

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego cykl 
36 dwudniowych szkoleń dla 695 kobiet z 
terenu 21 LGD. -16 szkoleń I oraz II 
moduł, 4 szkolenia II Poziom 

od 13 kwietnia do 
15 grudnia  

OIE Rokosowo 

konferencja Wiejska Polska   26-27.05. 2012 r.  Licheń 

Konferencja "Kobiety zmieniają polską 
wieś"  

 08.12.2012 Poznań MTP 

Podniesienie kompetencji 
LGD w zakresie kreowania 
gospodarczego rozwoju 
obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju 2007 - 
2013      

Wyjazd studyjny dla 12 przedstawicieli 
LGD-ów na szkolenie organizowane przez 
CDR w Krakowie "Wsparcie rozwoju 
sieciowych produktów turystyki wiejskiej 
oraz procesu ich komercjalizacji" 

11-13.04.2012 r. Kraków 

Szkolenie Przedsiębiorczość - drobne 
przetwórstwo na obszarach wiejskich"  

12.09.2012 r. Poznań CDR  

Szkolenie "Usługi dla ludności szansą na 
dodatkowe źródło dochodu na terenie 
wiejskim. LGD partnerem przedsiębiorcy - 
dobre praktyki"  

04-05.10.2012 r. Poznań CDR  

Wyjazd studyjny "Zrównoważony rozwój 
na obszarach Saksonii, Szwabii, Bawarii i 
wokół Jeziora Bodeńskiego"  

10-16.09.2012 Niemcy, Szwajcaria  
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4.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Regionalne Ośrodki Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

temat spotkania rodzaj spotkania  termin miejsce 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 
(konkurs zamknięty nr PO KL/6.1.1/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

30.03.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 
(konkurs otwarty nr PO KL/9.1.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

02.04.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL 
(konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

04.04.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 
(konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

10.04.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL 
(konkurs otwarty nr PO KL/8.1.1/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

16.04.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Wprowadzenie do szóstego roku wdrażania Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w Wielkopolsce 

Konferencja 
informacyjna 

17.04.2012 r. 
WSNHiD w 
Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące  
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL 
(konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

17.04.2012 r. 
WSNHiD w 
Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Działania 6.2 PO KL (konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

14.05.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Stoisko Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Wielkopolskich Spotkań 
Gospodarczych w Pile 

Stoisko informacyjne 26-27.05.2012 r. 
Lotnisko w 

Pile 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu planowanego do 
uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL (nr PO KL/6.2/2/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

06.06.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 8.1.2 PO KL (nr PO KL/8.1.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

19.06.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 8.1.3 PO KL (nr PO KL/8.1.3/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

19.06.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 7.2.2 PO KL (nr PO KL/7.2.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

25.06.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Działania 9.2 PO KL (konkurs otwarty nr PO KL/9.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

06.07.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 9.6.3 PO KL (konkurs zamknięty  nr PO KL/9.6.3/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

01.08.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Działania 9.4 PO KL (konkurs zamknięty nr PO KL/9.4/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

08.08.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Działania 7.4 PO KL (konkurs zamknięty nr PO KL/7.4/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

27.08.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach obchodów Dni Pyrlandii 

Plenerowy Punkt 
Informacyjny 

01.09.2012 r. 

Park Jana 
Pawła II                            

Łęgi 
Dębińskie w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 8.1.2 PO KL (konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/2/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

18.09.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty z 
komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Spotkanie 
informacyjne 

01.10.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
konkursu zamkniętego  nr 1/PO KL/7/E.1.1/12 na projekty z 
komponentem ponadnarodowym  w ramach Poddziałania 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Spotkanie 
informacyjne 

29.10.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego 
podczas obchodów Imienin ulicy Św. Marcin w Poznaniu 

Plenerowy Punkt 
Informacyjny 

11.11.2012 r. 
Ulica św. 
Marcin w 
Poznaniu 

Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych PO KL 
Szkolenie 

warsztatowe (grupa 
robocza) 

28.11.2012 r. 
Wieżowiec 

Budynku Alfa  
w Poznaniu  

Wniosek o płatność w ramach projektów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Szkolenie 
warsztatowe (grupa 

robocza) 
29.11.2012 r. 

Wieżowiec 
Budynku Alfa  
w Poznaniu  

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w 
zakresie ICT i znajomości języków obcych PO KL (konkurs zamknięty nr 
PO KL/9.6.2/1/12) 

Spotkanie 
informacyjne 

03.12.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach 
konkursu zamkniętego  nr 1/PO KL/8/E.1.1/12 na projekty  z 
komponentem ponadnarodowym  w ramach Poddziałania 8.1.3 
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Spotkanie 
informacyjne 

03.12.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej  w ramach 
konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/9/E.1.1/12 na projekty z 
komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Spotkanie 
informacyjne 

03.12.2012 r. 
WUP w 

Poznaniu 

Wniosek o płatność w ramach projektów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych) 

Szkolenie 
warsztatowe (grupa 

robocza) 
10.12.2012 r. 

Wieżowiec 
Budynku Alfa  
w Poznaniu  

 
Regionalne Ośrodki EFS (podległe WUP): 

RO EFS Kalisz Generator Wniosków Aplikacyjnych szkolenie 
06.02.2012, 
01.03.2012 

Kalisz,  Ostrów 
Wielkopolski 

RO EFS Kalisz 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w 

projektach EFS 
szkolenie 23.02.2012 Kalisz 

RO EFS Kalisz Pomoc publiczna i pomoc de minimis w PO KL szkolenie 13.03.2012 Kalisz 

RO EFS Kalisz Generator Wniosków Płatniczych szkolenie 17.09.2012 Kępno 

RO EFS Kalisz 
Dotacje unijne na tworzenie i wsparcie istniejących 

przedszkoli 
seminarium 16.02.2012 Ostrzeszów 

RO EFS Kalisz EFS szansą dla rozwoju seminarium 
12.06.2012, 
18.12.2012 

Perzów,  Kalisz 

RO EFS Kalisz Niepełnosprawny pełnosprawny w Twojej instytucji seminarium 
05.12.2012,  
06.12.2012 

Pleszew, 
Ostrzeszów 

RO EFS Konin Szkółka pisania wniosków - część merytoryczna szkolenie 
28.02.2012,  
05.03.2012 

Konin 

RO EFS Konin Szkółka pisania wniosków - część budżetowa szkolenie 
29.02.2012, 
06.03.2012 

Konin 

RO EFS Konin Generator Wniosków Aplikacyjnych bez tajemnic szkolenie 07.03.2012 Konin 
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RO EFS Konin 
Formy możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz grupy 50+ z 
wykorzystaniem instrumentów PO KL 

szkolenie 20.03.2012 Konin 

RO EFS Konin 
Gender - zasada równości szans kobiet i mężczyzn w 

projektach PO KL 
szkolenie 03.04.2012 Konin 

RO EFS Konin 
Wsparcie osób niepełnosprawnych w projektach PO 

KL 
szkolenie 25.06.2012 Konin 

RO EFS Konin 
Rozliczanie projektów EFS - praktyczne warsztaty z 

generatorem wniosków płatniczych - poziom 
podstawowy 

szkolenie 14.12.2012 Konin 

RO EFS Konin Plany Działań w ramach POKL na rok 2012 seminarium 27.02.2012 Turek 

RO EFS Konin Dobre praktyki EFS dla NGO w subregionie konińskim seminarium 07.12.2012 Konin 

RO EFS Konin Jak skutecznie aplikować o środki w ramach PO KL seminarium 21.12.2012 Konin 

RO EFS 
Leszno 

XYZ tworzenia projektu - szkolenie dla 
zaawansowanych 

szkolenie 01-03.02.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

ABC tworzenia projektu - szkolenie dla początkujących szkolenie 

06-07.02.2012, 
28-29.03.2012,  
02-03.04.2012,  
16-17.05.2012, 
19-20.09.2012,  
08-09.10.2012, 

Śmigiel,  Borek 
Wielkopolski,  

Leszno,  
Leszno, 

Leszno, Krobia 

RO EFS 
Leszno 

Równość szans w projektach PO KL szkolenie 08.02.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Monitorowanie i rozliczanie projektów realizowanych w 
ramach PO KL 

szkolenie 
10.04.2012, 
05.09.2012,  
03.10.2012 

Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Wszystko się sumuje, czyli zasady konstruowania 
budżetu projektu 

szkolenie 19.04.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Zespół, finanse, kontrola czyli wszystko o zarządzaniu 
projektami 

szkolenie 
10-11.05.2012, 
23-24.10.2012 

Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Konwersatorium - szkolenie dla projektodawców 
realizujących projekty w ramach PO KL 

szkolenie 31.05.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Biznesplan - tak, ale jak? szkolenie 22-23.08.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Promujesz? Zyskujesz! szkolenie 12.09.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Misja, wizja, strategia - czyli tworzenie strategii rozwoju 
społeczno- gospodarczego 

szkolenie 08.11.2012 Leszno 

RO EFS 
Leszno 

Razem łatwiej - budowanie partnerstwa lokalnego i 
projektowego 

szkolenie 27.11.2012 Rawicz 

RO EFS 
Leszno 

Co warto wiedzieć o EFS? seminarium 

19.04.2012, 
30.05.2012, 
14.06.2012, 
15.11.2012,  
27.11.2012 

Borek 
Wielkopolski, 
Wielichowo, 
Kamieniec, 
Pakosław, 

Piaski 

RO EFS Piła 
Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem GWP 

(poziom zaawansowany) 
szkolenie 

12.04.2012, 
25.04.2012,  
12.06.2012, 
03.10.2012 

Piła, Chodzież,  
Piła, Sieraków 

RO EFS Piła Zarządzanie projektem (poziom zaawansowany) szkolenie 
13.04.2012,  
26.04.2012, 

Piła,  Chodzież 
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RO EFS Piła 
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z 

wykorzystaniem GWA (poziom podstawowy) 
szkolenie 27.04.2012 Chodzież 

RO EFS Piła 
Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem GWP 

(poziom podstawowy) 
szkolenie 13.06.2012 Piła 

RO EFS Piła Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL szkolenie 02.10.2012 Piła 

RO EFS Piła 
Możliwości dofinansowania szkoleń językowych i 

komputerowych dla osób dorosłych w ramach PO KL 
spotkanie 

informacyjne 
13.09.2012 Piła 

RO EFS 
Poznań 

Przygotowanie projektu EFS szkolenie 
08.02.2012,  
06.03.2012 

Poznań,  
Gniezno 

RO EFS 
Poznań 

Rozliczanie projektów PO KL szkolenie 

14-15.02.2012,  
03-04.04.2012,  
12-13.06.2012,  
17-18.07.2012,  
09-10.10.2012,  
21-22.11.2012 

Poznań,  
Poznań,  
Gniezno,  

Poznań,  Śrem,  
Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w EFS szkolenie 

21.02.2012,  
17.04.2012,  
14.06.2012,  
08.11.2012,  
06.12.2012 

Poznań,  Śrem,  
Poznań,  
Poznań, 
Poznań 

RO EFS 
Poznań 

GWA - zasady wypełniania szkolenie 
13-14.03.2012,  
05-06.04.2012,  
18-19.04.2012 

Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Prawo zamówień publicznych i zasada 
konkurencyjności w projektach EFS 

szkolenie 
23.03.2012,  
25.05.2012, 
03.10.2012 

Środa 
Wielkopolska, 

Poznań, 
Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w 
projektach EFS 

szkolenie 
30.03.2012,  
18.06.2012 

Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Monitoring i ewaluacja projektów EFS szkolenie 
24.05.2012,  
06.09.2012 

Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Jak skutecznie promować projekty EFS szkolenie 02.10.2012 Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Plany Działań IP dla priorytetów VI-IX PO KL na 2012 
rok – omówienie harmonogramu, kryteriów dostępu i 

kryteriów strategicznych dla komponentu regionalnego  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
województwie wielkopolskim. Omówienie 

najważniejszych zmian w wytycznych (Instrukcja 
wypełniania wniosków, System Realizacji POKL, 

SZOP) 

spotkanie 
informacyjne 

16.02.2012 Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Rozliczanie projektów PO KL 
spotkanie 

informacyjne 
15.10.2012 Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Informacja i promocja projektów realizowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

latach 2007-2013 

spotkanie 
informacyjne 

26.10.2012 Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Ewaluacja krok po kroku - czyli jak osiągnąć założone 
wskaźniki w projektach realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 
- 2013 

spotkanie 
informacyjne 

27.11.2012 Poznań 

RO EFS 
Poznań 

Doświadczenia mijającego roku - perspektywy 
kolejnego. Spotkanie podsumowujące PO KL w 2012 
roku i przedstawiające ofertę RO EFS  na rok 2013 

spotkanie 
informacyjne 

17.12.2012 Poznań 
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4.4. Wydarzenia realizowane przez Jednostki Podległe Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego: 

departament/ 
jednostka 

temat spotkania 
rodzaj 

spotkania  
termin miejsce 

WFOŚiGW  
w Poznaniu (IP 
WRPO) 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 
3.4   – Gospodarka wodno - ściekowa  Priorytet III 
Środowisko przyrodnicze, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013  

szkolenie 24 lutego 2012 Poznań 

WFOŚiGW  
w Poznaniu (IP 
WRPO) 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 
3.7   – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
zasobów energii  Priorytet III Środowisko 
przyrodnicze, Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

szkolenie 21 sierpnia 2012 Poznań 

Wielkopolskie 
Biuro 
Planowania 
Przestrzennego 
w Poznaniu 

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

Debata 15 maja 2012r. 

Poznań, Sala 
Herbowa 
Wielkopolskiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego 

Regionalny wymiar planowania zintegrowanego Konferencja 
11 grudnia 
2012r. 

Poznań, Sala 
Sesyjna Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Poznaniu 

WORD Konin 

"Omówienie bezpiecznych zachowań na drodze oraz 
wprowadzonych zamian dla rowerzystów w 
przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym" 

Szkolenie 15.03.2012r. Konin 

"Rozpoczęcie sezonu rowerowo-biegowo-
marszowego 2012” 

Szkolenie 24.03.2012r. Brzeźno 

"I Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Słupa 
Konińskiego”  

Szkolenie 27-29. 04.2012r. Licheń Stary 

"Rodzinny Festyn Integracyjny" Festyn 26.05.2012r. Konin 

„Dni Chorznia”  Festyn 27.05.2012r. Konin 

„Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez 
samochodu" 

Rajd rowerowy 22.09.2012r. 
Konin-Krzymów-
Konin 

„III Rodzinny Piknik Konińskiego Pyrka” Festyn 05.10.2012r. Konin 
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5. Inne niż w/w formy współpracy pozafinansowej z organizacjami 
pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2012 r. 

 
5.1. Gabinet Marszałka: 

 

Gabinet Marszałka zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej Radzie 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto współpracuje ze związkami 

kombatanckimi przy tworzeniu kalendarium uroczystości na dany rok kalendarzowy oraz 

monitoruje i informuje związki kombatanckie o obwieszczeniach zamieszczanych na stronie 

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej, zmianach 

prawa kombatanckiego, ustanowieniu nowych odznaczeń. GM kontaktuje się ze związkami 

kombatanckimi i pomaga w załatwianiu ważnych spraw dla organizacji, interweniuje  

w indywidualnych sprawach kombatantów, np. w respektowaniu uprawnień kombatantów do 

leczenia poza kolejnością. Udziela informacji osobom starającym się o status 

kombatanta/osoby represjonowanej, status wdowy/wdowca po małżonku kombatancie. 

GM monitoruje także realizację programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” do którego od 

2010 r. przystąpiło 41 szpitali w woj. wielkopolskim. W ub. roku przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Kombatantów Zenon Wechmann, prof. Kazimierz Grottel ze ŚZŻAK oraz 

Teresa Masłowska (stanowisko ds. Kombatantów w GM) odwiedzili poznańskie szpitale oraz 

placówkę w Puszczykowie sprawdzając realizację wytycznych programu. Wynikiem rozmów 

przeprowadzonych ze szpitalami, które dotychczas nie przystąpiły do programu, jest ich 

deklaracja włączenia się do programu.  

Dodatkowo Departament Administracyjny pokrywa koszty wynajmu pomieszczeń biurowych 

czterem organizacjom kombatanckim (czynsz i media). 

 

5.2. Departament Sportu i Turystyki: 

 

Departament Sportu i Turystyki pomagał w organizacji Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2012, 

współpracując z gminami będącymi właścicielami kompleksów sportowych wybudowanych w 

ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012": 

1) Pracownicy Departamentu byli członkami sądu konkursowego i komisji przetargowych 

powołanych w ramach projektów realizowanych przez Wielkopolską Organizację 

Turystyczną; 

2) Pracownicy Departamentu są członkami, powołanej przez Wielkopolską Organizację 

Turystyczną, Rady Programowej Projektu "Kompleksowa promocja markowego produktu 

turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski". 

 

5.3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi  

w ramach następującej współpracy pozafinansowej: 

1) ROPS przygotowywał merytorycznie jedno ze spotkań z oficjalną delegacją rządowo-

parlamentarną Kraju Związkowego Hesja. Tematem spotkania była "Wielkopolska 

obywatelska – działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych", odbyło 

się 9 września 2012 r. W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele 3 organizacji 

pozarządowych (Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina, 

Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych z Poznania, 
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Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA  z Poznania), którzy zaprezentowali realizowane 

przez siebie projekty jako dobre praktyki, 

2) Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym starającym się o uzyskanie dotacji  

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

a także spotkań bezpośrednich,  

3) udzielanie informacji organizacjom realizującym projekty - według potrzeb,  

4)  opracowanie instrukcji wypełniania oferty oraz instrukcji wypełniania sprawozdania 

końcowego z wykonania zadania publicznego, 

5) Promocja działalności wielkopolskich organizacji pozarządowych wspierających osoby  

z niepełnosprawnościami w ramach cyklu audycji telewizyjnych emitowanych w TVP 

Poznań w ramach konkursu  „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” (audycje 

powstały w ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS „Koordynacja  

i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”), 

6) ROPS pośredniczył w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin 

i Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - organizatora Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gnieźnie z przedstawicielem Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Mieniem UMWW (przedstawiciel ROPS także uczestniczył w tym spotkaniu). Spotkanie 

dotyczyło  możliwości przekazania Stowarzyszeniu w użytkowanie nieruchomości 

stanowiącej mienie Województwa Wielkopolskiego w Gnieźnie,  

7) informowanie ngo poprzez stronę internetową ROPS oraz drogą mailową  

o możliwościach pozyskania środków finansowych, spotkaniach, szkoleniach itd., 

8) współpraca merytoryczna z Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych 

przy organizacji pokazów filmu "Kupiliśmy zoo" z audiodeskrypcją i tłumaczeniem 

migowym wykonywanymi na żywo w ramach III Dni Kultury Solidarności (14.11.2012. - 

Konin, 19.11.2012. - Piła), 

9) współpraca merytoryczno-techniczna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland Oddział Poznań przy organizacji "Aktywnie na wózku" - 

pokazowego szkolenia z techniki jazdy na wózku inwalidzkim oraz pokazu aktywnej 

jazdy na wózku w ramach III Dni Kultury Solidarności (16.11.2012.), 

10) współpraca merytoryczna z Fundacją "Nieściszalni" przy organizacji koncertu "Rodzinne 

klimaty" w ramach III Dni Kultury Solidarności (15.11.2012), 
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym  
w ramach zadań lub kompetencji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego poza Programem współpracy (…)    
 

1. Zakup towarów i usług w trybie zamówień publicznych - na podstawie Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007,   
Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

Departament/ 
jednostka 

Nazwa zadania/konkursu 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
przekazanych 

środków 
finansowych 

Sekretariat 
Regionalny 

KSOW/ DOW 

Umowa z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i 
Wikliniarzy na Wykonanie dzieła polegającego  na merytorycznym 
opracowaniu i wydaniu 100 egzemplarzy Albumu pofestiwalowego 
z II Światowego Festiwalu Plecionkarzy i Wikliniarzy, który miał 
miejsce w dniach 26-28 sierpnia 2011 roku. 

1 1 66 674,55 zł 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia 
zamkniętego dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w Wielkopolsce pt.: „Rozliczanie projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
szkolenie dla zaawansowanych” – Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 

12 1 10 170 zł  

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia 
zamkniętego dla pracowników Zamawiającego pt.: „Wynagrodzenia 
finansowane ze środków funduszy unijnych - zasada obliczania, 
opodatkowania, zasiłki i wynagrodzenia chorobowe”, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  – Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

4 1 6 812 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Organizacja wizyt studyjnych; 
organizacją wizyt zajmowały się: Stowarzyszenie na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacja "Gębiczyn" 

2 2  51  000 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą "Asystent rodziny"; 
przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze  Stowarzyszeniem "Dorośli Dzieciom" 

nie dotyczy 1 155 120  zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

przetarg na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą "Trening umiejetności społęcznych pracowników 
środowiskowych domów samopomocy"; 
przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze  Stowarzyszeniem "Dorośli Dzieciom" 

nie dotyczy 1 81 680,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą "Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych"; 
przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum z  
Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie 

nie dotyczy 1 38 160,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą "Kodeks postępowania administracyjnego"; 
przetarg wygrała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek 
Regionalny w Poznaniu 

nie dotyczy 1 43 200,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

[przetarg na "Druk i dostawę artykułów poligraficznych i materiałów 
reklamowych część 2 - materiały reklamowe"; 
przetarg wygrał Zakład Aktywności Zawodowej w Posadzie 
prowadzony przez w Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział Terenowy w Koninie] 

nie dotyczy 1 47 223,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Zlecenie przeprowadzenia szkolenia „Lider w NGO – 
odpowiedzialność za współrządzenie” Wielkopolskiej Radzie 
Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych z Poznania 

nie dotyczy 1 12 222,00 zł 
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Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

zlecenie przeprowadzenia szkolenia „Lider ekonomii społecznej w 
gminie” Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa 

nie dotyczy 1 28 600,00 zł 

RAZEM 540 861,55 zł 

 

2. Departament Kultury na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.):  

 
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze 

województwa wielkopolskiego.  

Wpłynęło 126 ofert, podpisano 62 umowy na łączne dofinansowanie  

w wysokości 1 001 200 zł. 

 

3. Gabinet Marszałka – zlecenia: 

Nazwa zadania Podmiot Kwota 

„Polskie Metropolie – dokonania i kierunki rozwoju”– 

współorganizacja konferencji naukowo - samorządowej oraz usługa 
promocji Województwa jako partnera 

Metropolia Poznań 10 000 zł 

”Dzień Pracy Organicznej” – usługa promocji Województwa 

Wielkopolskiego podczas organizacji tego wydarzenia w dniu 19 
kwietnia 2012 r . 

Stowarzyszenie Unia Wielkopolan 2 500 zł 

Usługa promocyjna Województwa Wielkopolskiego w ramach 
przedsięwzięcia „Powstanie dwóch replik - miniatur „Dzwonu 
bohaterskich lotników Żwirki i Wigury” 

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP 

5 000 zł 

współorganizacja Koncertu Jubileuszowego z okazji 120-lecia 
zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Wielkopolsce 

Polski Związek Chórów i Orkiestr - 
Oddział w Poznaniu 

9 000 zł 

„Lotnisko bliżej miasta” – usługa promocji Województwa 

Wielkopolskiego podczas festynu lotniczego, który miał miejsce w 
dniach 26-27 maja 2012 r. w Michałkowie 

Stowarzyszenie "Lotnisko Bliżej 
Miasta" 

12 000 zł 

Usługa promocji Województwa związana z emisją filmu 
dokumentalnego „Lednica”  

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu 

25 000 zł 

Promocja województwa podczas Wielkiej gali Charytatywnej Fundacji 
Mam Marzenie 

Fundacja Mam Marzenie 10 000 zł 

Usługa promocji Województwa podczas sesji pt. „Być solą ziemi” 
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Poznańskiej 
8 000 zł 

„Etno Festiwal Olandia” – usługa promocji Województwa podczas 

festiwalu kultur etnicznych, który miał miejsce w dniach 1-2 września 
2012 

Fundacja Olendrzy dla Polski 10 000 zł 

usługa promocji Województwa podczas I Wielkopolskiego Kongresu 
Kobiet w dniu  25.10. 2012 r. w Poznaniu. 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet 3 000 zł 

usługa promocji Województwa podczas koncertu charytatywnego 
Polska Wrażliwa – Wielkopolska Wrażliwa który miał miejsce w dniu 

6 grudnia 2012 roku w Poznaniu. 
Fundacja Patria 15 000 zł 

Usługa promocji Województwa podczas „Gali Cytatów”, „Gali 
Lektorów” w dniu 25 listopada 2012 roku w ramach XII Festiwalu 
Sztuki Słowa Verba Sacra 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

3 000  zł 

„Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939-1945” – usługa 

promocji Województwa w związku z realizacją publikacji przybliżającej 
dzieje wielkopolskiej konspiracji politycznej i wojskowej. 

Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Wielkopolska 

11 000 zł 

Usługa promocji Województwa podczas inscenizacji przyjazdu I.J. 
Paderewskiego w dniu 26.12.2012 r. w Poznaniu 

Stowarzyszenie Poznański Chór 
Nauczycieli im. Ign. J. Paderweskiego 

4 000 zł 
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Współorganizacja uroczystości 94. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w dniach 27 i 28 grudnia 2012 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendą Chorągwi Wielkopolskiej  

im. Powstańców Wielkopolskich 
17 934 zł 

RAZEM 145 434 zł 

 

 

4. Departament Organizacyjny i Kadr: 

 

Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/385/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie budżetu Województwa 

Wielkopolskiego:  

na realizację "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 

2012-2020” w zakresie wyposażenia OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia 

członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na podstawie  

1 umowy przekazano środki finansowe w wysokości 3 150 000 zł. 

 

 

5. Departament Gospodarki: 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry 

gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw, Projekt systemowy: "Wsparcie współpracy sfery nauki  

i przedsiębiorstw w Wielkopolsce", przekazano:  

 5 organizacjom pozarządowym 249 999,50 zł, 

 1 organizacji 18 000 zł. 
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VII. Ocena realizacji Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami  

pozarządowymi (…) na rok 2012. 

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

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w trybie otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli  

Nr 2, stanowiącej załącznik do sprawozdania. 

Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz jednostek 

organizacyjnych podległych Zarządowi Województwa Wielkopolskiego: 

  
1.1. Departament Edukacji i Nauki: 

Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym  

Towarzystwo 
Samorządowe  

19.04.2012-
16.07.2012 

pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i samorządu, 
pobudzenie aktywności lokalnej  

420 

Demokracja dla Zielonych  

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

02.05.2012-
30.09.2012 

wzrost zainteresowania społeczeństwem 
obywatelskim i Unią Europejską, zaangażowanie 
się w życie społeczności lokalnych 

350 

Jak być aktywnym w demokratycznym 
państwie?  

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Edukacyjnych 

26.04.2012-
23.11.2012 

poznanie w praktyce mechanizmów 
funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu 
terytorialnego, ukształtowanie postaw 
obywatelskich 

420 

"Władza i obywatel. Samorząd i 
samorządność w Wielkopolsce"  

Fundacja 
Obywatelska 
„Bazar”  

1.08.2012-
16.11.2012 

podniesienie poziomu wiedzy na temat 
samorządu terytorialnego, wzrost świadomości 
społecznej i kompetencji obywatelskich 

784 

Szlakiem "Prawd Polaków"  
Stowarzyszenie 
"Przyjazna 
Edukacja" 

01.05.2012-
23.11.2012 

poznanie tradycji i wartości Związku Polaków w 
Niemczech, zrozumienie, na czym polega 
patriotyzm w dzisiejszych czasach 

27 

Tradycja w miejsce wpisana - szlakiem 
południowo-wschodniej Wielkopolski  

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie 

02.05.2012-
23.11.2012 

popularyzacja wiedzy o Wielkopolsce, 
zwiększenie zainteresowania tematyką 
regionalną 

1000 

III Ogólnopolska Gra Kryptologiczna 
ŁAMACZE SZYFRÓW dedykowana 
trzem grupom wiekowym dzieci i 
młodzieży  

Studencki Klub 
Turystyczny 
„VIATOR” * 

17.04.2012-
22.06.2012 

pogłębienie wiedzy z zakresu historii i nauk 
ścisłych, promocja Wielkopolski 

1323 

Finał XVI Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce  

Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 
Wielkopolski 

12.04.2012-
15.07.2012 

nabycie lub poszerzenie dotychczasowej wiedzy 
na temat Wielkopolski, jej historii, kultury, 
walorów przyrodniczych i gwary  

453 

X Powiatowy Konkurs Polonistyczny 
dla uczniów szkół podstawowych  

Ostrowskie 
Towarzystwo 
Naukowe 

19.09.2012-
23.11.2012 

rozwinięcie umiejętności poprawnego 
posługiwania się językiem polskim (stylistyka, 
słownictwo, ortografia, gwara, redagowanie 
tekstów) 

350 

Konkurs w dziedzinie języka polskiego 
i literatury dla uczniów szkół 
podstawowych "Złota Żabka" i dla 
uczniów gimnazjów "Złota Żaba". 
Zakończenie edycji 2011-12 
(ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród) oraz przygotowanie I etapu 
edycji 2012-13  

Fundacja Edukacji 
Społecznej 
"EKOS" 

11.04.2012-
23.11.2012 

rozwinięcie praktycznych umiejętności 
posługiwania się językiem polskim, kompetencji 
odbioru zróżnicowanych tekstów, analizowania i 
wnioskowania 

40 finalistów 
edycji 2011-
2012 oraz 
uczniowie 988 
szkół podst. i 
gimnazjalnych 
(edycja 2012-
2013) 
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1.2. Departament Gospodarki: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 
Termin realizacji 

zadania  
Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

Pobudzanie aktywności 
gospodarczej i rozwoju kapitału 
ludzkiego oraz rozwój małych i 

średnich przedsiębiorstw w 
województwie wielkopolskim 

poprzez realizację programów 
strategicznych Regionalnej 

Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski na lata 2010-2020 

i realizację celów 
strategicznych Strategii 
Promocji Gospodarczej 

Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2011-2020 dotyczących 

internacjonalizacji 
przedsiębiorstw i inicjatyw 

klastrowych. 

Fundacja Edukacji, 
Innowacji i Wdrażania 
Nowoczesnych 
Technologii 

1.06.2012 – 
30.09.2012 

Pobudzenie aktywności gospodarczej; 
rozwój kapitału ludzkiego oraz MŚP 
poprzez internacjonalizację oraz 
upowszechnienie wykorzystania 
technologii informatycznych i 
komunikacyjnych 

77 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

2.04.2012 – 
30.09.2012 

Nabycie wiedzy odnośnie eksportu oraz 
handlu międzynarodowego oraz 
dotyczącej jej dokumentacji przez 
uczestników szkoleń 

30 

Izba Gospodarcza 
Północnej 
Wielkopolski 

15.04.2012 – 
30.06.2012 

Podniesienie świadomości 
przedsiębiorców o możliwościach 
wynikających ze wspólnego rynku; 
popularyzacja firm innowacyjnych; 
motywacja do inwestycji zagranicznych 
dla MŚP 

170 

Stowarzyszenie 
BIOREGION 
Wielkopolska 

1.03.2012 – 
16.05.2012 

Pobudzanie aktywności gospodarczej 
oraz promocji wielkopolskiej branży 
biotechnologicznej; eliminacja barier 
między światem nauki, a biznesem; 
nawiązanie kontaktów przez 
uczestników, promocja oraz dobre 
praktyki  

137 

 
 

1.3. Departament Kultury: 

Nazwa konkursu Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

 wspieranie 
przedsięwzięć o 

najwyższych walorach 
artystycznych 

Malta Festival 
Poznań 2012 

Fundacja Malta 
1.06.2012 r. - 
15.11.2012 r. 

 organizacja 150 wydarzeń artystycznych w 
ramach festiwalu 

 Idiom 2012 Akcje azjatyckie - dotyczył 
wzajemnych relacji wiążących Europę i 
Azję  

 festiwal zaoferował program dostosowany 
do różnych oczekiwań estetycznych 
odbiorców, ich wieku i przygotowania 

 festiwal przyczynił się do zbudowania 
wspólnoty twórców z widzami oraz 
wykreowania atmosfery teatralnego święta 

50000, plus 
widzowie TV 

realizacja projektów, 
służących wspieraniu 
rozwoju kompetencji 

kulturalnych 
mieszkańców 
Wielkopolski 

Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki i 

Filmu 
Transatlantyk 

Fundacja 
Transatlantyk 

1.06.2012 r. - 
30.11.2012 r. 

 budowanie silniejszych związków 
społecznych poprzez stworzenie platformy 
artystycznej, która przy użyciu takich 
narzędzi artystycznych jak muzyka i film 
porusza ważne społecznie tematy 

 festiwal w znaczący sposób przyczynia się 
do promocji województwa na arenie 
międzynarodowej  

 267 projekcji filmowych 

 15 wydarzeń muzycznych 

 39 wykładów – seminariów 

 2 wydarzenia teatralne 

41000 widzów 

Trzecia edycja 
otwartego konkursu 

ofert na zadania 
publiczne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, 

Warsztaty 
muzyczne 

integracyjnego 
zespołu dzieci 
niewidomych 

"DZIECI PAPY" 

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Niewidomym i 
Słabo 

Widzącym 
Absolwentom 

Ośrodka 

03.09.2012 - 
31.12.2012 

 kształtowanie w osobach niewidomych 
zwyczaju czynnego uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych  

 podniesienie sprawności wokalnej 
instrumentalnej i ruchowej  

 pobudzenie zainteresowania aktywnymi 

35 osób 
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realizowane w roku 
2012 

Szkolno-
Wychowawcze
go dla Dzieci 

Niewidomych w 
Owińskach 

"Być 
Potrzebnym" 

formami wypoczynku 

Trzecia edycja 
otwartego konkursu 

ofert na zadania 
publiczne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 
2012 

Ogólnopolskie 
konkursy: IX 

Wiolonczelowy 
im. Dezyderiusza 
DANCZOWSKIE

GO i IX 
kontrabasowy im. 

Adama 
Bronisława 

Ciechańskiego - 
listopad 2012 

Towarzystwo 
Muzyczne im. 

H. 
Wieniawskiego 

23.10.2012 - 
29.12.2012 

 propagowanie i promocja muzyki 
klasycznej i młodych talentów z całej polski  
wyłonienie najlepszych muzyków 
wiolonczelistów i kontrabasistów wśród 
studentów i absolwentów polskich uczelni 
muzycznych  

 promocja regionu, jako przyjaznego 
kulturze wysokiej i związanego z muzyką 
smyczkową 

 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 
2012 

"CZAS 
KULTURY" i 

"E.CZASKULTU
RY.PL" - edycja i 

promocja 

Stowarzyszenie 
Czasu Kultury 

02.03.2012 - 
31.07.2012 

opracowanie elektronicznych edycji numerów 
"Czasu Kultury", promocja czytelnictwa i 
partycypacji w kulturze, dotarcie do różnych 
grup odbiorców, stworzenie wspólnej 
platformy wypowiedzi 

łączny nakład 
wydań 3 

numerów - 
3000 

egzemplarzy  
na stronie 

E.CzasKultury 
zostało 

opublikowanyc
h 150 

artykułów, 
średnia liczba 

wizyt w jednym 
miesiącu 

wynosi 4 500 
odbiorców 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 
2012 

"E-bajki od 
prawnuków 

Fredry projekt 
promocji i 
budowy 

pierwszej 
platformy 

internetowej z 
piosenkami i 

bajkami 
ilustracyjnymi dla 

dzieci" 

Fundacja Świat 
Możliwości 

01.04.2012 - 
31.12.2012 

zbudowanie portalu udostępniającego 
muzykę, bajki o wysokim poziomie 
artystyczno - wykonawczym , obsługiwanego i 
odbieranego w prosty sposób o 
nieograniczonym zasięgu J31 

dotarcie z 
muzyką do 
ponad 2000 

dzieci 

Trzecia edycja 
otwartego konkursu 

ofert na zadania 
publiczne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 
2012 

Z muzyką bliżej 
kultury 

Fundacja "Dwór 
w Podstolicach" 

18.07.2012 - 
10.09.2012 

 wzrost zainteresowania imprezami o 
charakterze kulturalnym w powiecie  
zaspokojenie potrzeb kulturalnych i 
społecznych mieszkańców  

 zwiększenie dostępu do wydarzeń 
kulturalnych osób mieszkających poza 
dużymi centrami kultury  

 integracja mieszkańców poprzez 
zaangażowanie w organizację wydarzenia 

170 osób 
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1.4. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

Oratoryjne zimowisko  

Stowarzyszenie 
Oratorium im.  
Poznańskiej Piątki; 
Ląd 

11 - 
26.02.2012 

wzrost świadomości uczestników zadania w 
zakresie profilaktyki uzależnień 

80 

Śniegowisko  Zimowisko III  

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom; 
Gniezno 

12 - 
26.02.2012 

wzrost świadomości uczestników zadania w 
zakresie profilaktyki uzależnień 

30 

"Wielkopolska na TAK" 
Fundacja Anny 
Wierskiej "Dar 
Szpiku" 

23.07-
31.12.2012 

W ramach zadania zorganizowano społeczne 
rejestracje dawców szpiku, spotkania 
edukacyjne w szkołach, wydrukowano i 
rozdano materiały promocyjne. 

ok. 2 000 (i-m) 

"WIELKOPOLSCY KREWNI" 
Fundacja Anny 
Wierskiej "Dar 
Szpiku" 

23.07-
31.12.2012 

W ramach zadania zorganizowano otwarte 
akcje poboru krwi, spotkania edukacyjne w 
szkołach, wykonano i rozdano materiały 
promocyjne. 

ok. 2 000 (i-m) 

"Nie bądź obojętny - podziel 
się życiem - oddaj krew" 

Polski Czerwony 
Krzyż Oddział 
Rejonowy w Kaliszu 

01.08-
31.12.2012 

W ramach zadania zorganizowano otwarte 
akcje poboru krwi, przeprowadzono prelekcje 
dla szkół, zorganizowano konferencję dla 
nauczycieli oraz honorowych dawców krwi. 
Wydane zostały liczne materiały promujące 
honorowe krwiodawstwo, a także 
zorganizowano konkurs radiowy. 

ok. 1500 (i-m.) 

"Promocja idei honorowego 
krwiodawstwa" 

Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Poznaniu 

01.08-
31.12.2012 

W ramach zadania przeprowadzono spotkania 
edukacyjne w szkołach, zorganizowano otwarte 
akcje poboru krwi, wydano materiały promujące 
honorowe krwiodawstwo. Zorganizowano liczne 
imprezy integracyjne, turnieje  dla środowiska 
honorowych krwiodawców. 

ok. 2000 (i-m.) 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 
Wielkopolan. Zdrowa 
Wielkopolska" 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Młodych 
Twórców 
V.I.T.R.I.O.L 

25.07-
31.12.2012 

nakręcono i wyemitowano w telewizji WTK 4 
kolejne odcinki programów promujących 
zdrowie psychiczne wśród Wielkopolan. 
Opublikowano 5 filmów z 2011 roku na portalu 
e-poznan.pl, zaktualizowana została strona 
internetowa www.zdrowawielkopolska.pl. W 
ramach zadania został również nagrany i 
wyemitowany spot radiowy.   

bd (i-m) 

"Wzmocnienie działania 
Punktu Konsultacyjno - 
Diagnostycznego w 
Wielkopolsce" 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 
Lublin  

15.08-
31.12.2012 

wykonano 552 testów przesiewowych w 
kierunku HIV i zapewniono wsparcie około 530 
osobom. Przeprowadzono 148 godzin 
poradnictwa okołotestowego, 26 godzin 
poradnictwa psychologicznego dla 5 osób. 
Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu dla 
doradców. Wydrukowano i rozdysponowano 80 
plakatów i 2700 ulotek, wykupiono 8 ogłoszeń 
w prasie w terminie około 1.12.2012r. 

530 

Socjoterapeutyczny obóz 
zimowy dla dzieci z terenu 
powiatu jarocińskiego  - 
Przygoda z Tęczą II - § 6 pkt 
7.3) 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i 
Młodzieży Tęcza im. 
Macieja Kostki; 
Radlin/Jarocin 

12 - 
26.02.2012 

* integracja społeczności lokalnej, szczególnie 
dzieci i młodzieży 
* podniesienia poziomu samooceny wśród 
dzieci i młodzieży 
*przełamywanie barier w dostępie do dóbr 
kultury oraz nowoczesnych obiektów 
sportowych 

33 

Topowa zima - § 6 pkt 7.3) 
Fundacja Ewy 
Johansen Talent; 
Poznań 

12 - 
26.02.2012 

* zdobycie lub pogłębienie wiedzy o profilaktyce 
uzależnień 
* rozpoznanie własnych pasji, zainteresowań, 
umiejętności na tle rówieśników 

1600 im 
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1.5. Departament Organizacyjny i Kadr: 

Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

IX Zjazd Gnieźnieński 
"Europa Obywatelska" 

Fundacja im. 
Św. Wojciecha 
Adalberta 

16.03.2012r. 
30.06.2012r. 

 zorganizowanie IX Zjazdu Gnieźnieńskiego 
"Europa Obywatelska" 

 zaangażowanie wielu lokalnych i ogólnopolskich 
organizacji pozarządowych  

 zapoznanie gości zagranicznych z polskim 
dziedzictwem kulturowym 

 popularyzacja  Wielkopolski w ważnym 
ponadnarodowym wydarzeniu w obecności ok. 
1000 osób 

ok.1000 osób 

„Historia Szkoły 
Podstawowej w 
Głomsku w latach 1929 
– 2010” – rola szkoły w 
środowisku wiejskim 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Rozwoju Sportu 
oraz wsi 
Czernice, Pod 
Nazwą 
„Królewska 
Wieś” 

15.10.2012 – 
15.11.2012 

W ramach projektu zorganizowano spotkanie z 
okazji wydania książki "Historia szkoły Podstawowej 
w Głomsku", działanie artystyczne rozbudzające 
zainteresowanie kulturą i tradycjami Krajny. 
Pobudziło ono do uczestnictwa w amatorskim ruchu 
artystycznym, stworzyło warunki do rozwoju 
twórczej działalności na wsi oddalonej od ośrodków 
kultury. Zintegrowano lokalną społeczność poprzez 
udział w projekcie, rozbudzono postawę 
obywatelską, pobudzono do 
współodpowiedzialności za przyszłość naszego 
regionu, kraju. Było to wydarzenie promujące 
Wielkopolskę jako miejsce przyjazne dialogowi 
obywatelskiemu. 
Ponadto: 
- wystąpił i zaprezentował swój dorobek zespół 
regionalny Krajniacy, 
- zaktywizowano społeczeństwo do podejmowania 
inicjatyw społecznych. 

i-m 

Wiejska Akademia 
Liderów 

Wielkopolska 
Rada 
Koordynacyjna 
Związek 
Organizacji 
Pozarządowych 

15.08.2012 – 
15.11.2012 

Zorganizowanie 5 seminariów obywatelskich dla 68 
osób z terenów wiejskich subregionów 
województwa wielkopolskiego. 
Zorganizowanie 2-dniowych warsztatów 
obywatelskich dla 15 osób z terenów wiejskich 
regionu województwa wlkp., 
rozdystrybuowano 500 broszur promocyjno-
informacyjnych wśród subregionalnych 
organizacji/instytucji, miejsc publicznych. 

83 

Budowa Kapitału 
Społecznego 

Fundacja 
Kolegium 
Wigierskie 

17.10. – 
03.12.2012r. 

W wyniku działań podjętych w ramach realizacji 
zadania publicznego zrealizowaliśmy zamierzone 
cele. To jest: 
~ zwiększono kapitał społeczny - w spotkaniach 
brały udział osoby do tej pory niezainteresowane tą 
tematyką, 
~ kształtowano i utrwalono postawy prospołeczne - 
dalsza chęć organizowania różnego rodzaju 
przedsięwzięć mających na celu budowanie kapitału 
społecznego, 
~ wzmocniono tożsamość regionalną i przywiązanie 
do idei dobra wspólnego - nawiązanie kontaktu i 
możliwości dalszej współpracy z licznymi 
organizacjami społecznymi i muzeami, 
~ odtworzono wzorce patriotyczne i obywatelskie - 
przybliżono sylwetki mistrzów pracy organicznej 
oraz współczesnych osób, które swoim życiem dają 
przykład do naśladowania. 

b.d.  
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1.6. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

Nazwa zadania/konkursu  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

"Pięknieje wielkopolska wieś" 
Stowarzyszenie "Z 
Edukacją w 
Przyszłość" 

11.07.2012 - 
15.07.2012 

Organizacja festynu pod hasłem "Święto 
Odnowy Wsi", przeprowadzono konferencję 
na temat roli stowarzyszeń w procesie 
odnowy wsi, oraz stworzono ścieżkę 
historyczną śladem miejscowych legend. 

400 

"Pięknieje wielkopolska wieś" 
Stowarzyszenie 
"Warto Pomagać" 

12.07.2012 - 
15.10.2012 

Stworzenie placu zabaw i rekreacji (montaż 
karuzeli, ławek, nasadzenie roślin), 
organizacja festynu Jarmark Smaków. 

300 

"Promocja Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolski" 

Wielkopolska 
Fundacja Wspierania 
Rozwoju Regionu 

07.12.2012 - 
31.12.2012 

Zwiększenie znaczenia i rozpoznawalności 
logotypu Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolski, wypromowanie obecnych 
członkow Sieci oraz zainteresowanie klientów 
i turystów ofertą kulinarną Wielkopolski. 

mieszkańcy 
Wielkopolski 

Szkolenia i warsztaty 
przeprowadzone w 
subregionach województwa z 
zakresu podnoszenia jakości 
usług w obiektach turystyki 
wiejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego wielkopolskiej wsi 

Fundacja Biblioteka 
Ekologiczna w 
Poznaniu  

3.05.2012 r. 
-                  
30.06.2012 r. 

Szkolenia skierowane do pracowników 
szczebla powiatowego zajmujacych się 
turystyką, doradców rolniczych szcebla 
gminnego oraz osób zajmujacych się 
turystyka wiejską. Celem szkoleń było 
podniesienie jakości oferowanych usług w 
obiektach turystyki wiejskiej 

mieszkańcy 
Wielkopolski 

Warsztaty praktyczne w 
zakresie podnoszenia wiedzy i 
umiejętności rolników 
produkujących metodami 
ekologicznymi   
w zakresie marketingu 
ekologicznych produktów 
żywnościowych oraz wzrostu 
świadomości konsumentów w 
zakresie certyfikowane  
żywności ekologicznej 

Stowarzyszenie 
Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej  

7.12.2012r.-  
31.12.2012 r. 

Promowanie producentów i przetwórców 
żywności ekologicznej regionalnej i 
tradycyjnej, oraz producentów i produktów 
członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolski. 
Przybliżenie konsumentom żywności wysokiej 
jakości, pochodzącej z Wielkopolski. 
Podniesienie wiedzy i umiejętności rolników 
produkujących metodami ekologicznymi.  
Wzrost świadomości konsumentów w 
zakresie certyfikowanej żywności 
ekologicznej. 
Promowanie efektów twórczości manualnej w 
środowisku.  

mieszkańcy 
Kalisza  

 
 
1.7. Departament Sportu i Turystyki: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

IV Memoriał im. Jigoro Kano w 
Judo - Otwarty Puchar Polski  

Akademia Judo w 
Poznaniu 

27.09 -
12.11.2012 

- zachęcanie dzieci do uprawiania sportu, 
- podwyższenie umiejętności sportowych, 
- promocja Wlkp. 

632 

IX Włościańskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Pegaz" w 
Śmiglu 

02.04.-
15.05.2012 

- skonfrontowane umiejętności zawodników, 
- promocja jeździectwa – powożenia wśród 
mieszkańców regionu, 
- poszerzenie oferty imprez rekreacyjnych dla 
mieszkańców regionu, 

ok. 120 

Organizacja maratonu 
rowerowego "Bike Maraton 
Wielkopolska 2012"  

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko 
"Pałuki" w Wągrowcu 

02.04.-
30.04.2012 

- promocja roweru jako zdrowego sposobu na 
spędzanie wolnego czasu, 
-promocja województwa, 

937 

Puchar Świata w Sprincie 
Kajakowym  

Polski Związek 
Kajakowy, 

02.04-
31.12.2012 

- promocja Województwa Wielkopolskiego 
- integracja środowiska sportowego 
- podnoszenie kwalifikacji przez zawodników 
- popularyzacja dyscypliny 

ponad 600 

Wielkopolskie Parafiady 
Regionalne 2012  

Stowarzyszenie 
Parafiada im. Św. 
Józefa 

10.05-
13.07.2012 

- popularyzacja aktywności sportowej wśród 
dzieci; 
- upowszechnianie idei sportu; 

1750 
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Kalasancjusza - poprawa jakości edukacji formalnej i 
nieformalnej; 

Motorowodne Mistrzostwa 
Świata F-4S oraz 
Motorowodne Finały 
Mistrzostw Polski w klasie 
O125, OSY400, T550  

Wielkopolski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego w 
Pobiedziskach 

24.07-
10.09.2012 

-promocja Polski i Wielkopolski na arenie 
międzynarodowej, 
-propagowanie motorowodnych dyscyplin 
sportowych; 
-promocja szlaku wodnego Wielkopolski. 

46 ekip ok. 150 
os. 

XIX Bieg Olimpijski - Racot 
2012  

Szkolny Klub 
Sportowy ,,JANTAR'' 
w Racocie 

01.08-
30.09.2012 

-zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży 
i dorosłych; 
-oderwanie od nałogów; 
-podniesienie sprawności fizycznej; 

ok. 2500 

Wielkopolska Próba Kolarska  
Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

02.04.-
20.10.2012 

-popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa 
szosowego i torowego; 
-popularyzacja aktywnego stylu życia; 
-popularyzacja roweru jako ekologicznego 
środka transportu; 

1271 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2012  

Szkolny Związek 
Sportowy 
,,WIELKOPOLSKA'' 
w Poznaniu 

01.03.-
30.11.2012 

-rozpowszechnienie poprzez bieganie 
aktywnego sposobu spędzania wolnego 
czasu; 
-podniesienie sprawności fizycznej 
uczestników; 
-wyłonienie zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach 

12759 
osobostartów 133 
os. sklasyfikowane 
do GP 

System Zawodów Dziecięcych 
pn. "Czwartki Lekkoatletyczne" 
w wybranych miastach 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Lekkiej Atletyki 

21.05-
31.12.2012 

- zainteresowanie młodzieży lekkoatletyką, 
- popularyzacja lekkiej atletyki, 
- zagodpodarowanie czasu młodzieży 

ponad 2000 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego.  
 

organizacje 
pozarządowe 
wyłonione w 
konkursie 

termin 
realizacji 
zadań 
wyłonionych 
w konkursie: 
02.04 - 
31.12.2012 

# 6 spływów kajakowych 
# 26 pozostałych imprez turystycznych 
# 3 konferencje i seminaria 
# promocja walorów turystycznyh 
Wielkopolski 
# upowszechnianie krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywności fizycznej i 
aktywnego spędzania czasu wolnego  
# zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, zapobieganie patologiom 
społecznym 

11.830 os. 
(w tym imprezy 
masowe) 

Promocja województwa 
wielkopolskiego.  

1. Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd 
Oddziału w Ostrowie 
Wlkp. 
2. Wielkopolska Izba 
Turystyczna w 
Poznaniu (podmiot 
został wyłoniony w 
konkurskie, jednak 
zrezygnował z 
podpisania umowy) 

Ad. 1 termin 
realizacji 
zadania: 
02.05 - 
30.12.2012 

Ad. 1 wydanie dwóch kolejnych numerów 
czasopisma "Na Południu Wielkopolski", 
propagowanie walorów krajoznawczych, 
turystycznych i przyrodniczych południowej 
Wielkopolski, popularyzowanie ochrony 
środowiska 

nie dotyczy 

Doposażenie organizacji 
pozarządowych działających 
na terenie województwa 
wielkopolskiego w 
specjalistyczny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie 
szkoleń w zakresie turystyki 
kwalifikowanej oraz 
utrzymanie posiadanego przez 
te organizacje sprzętu w 
stanie sprawności technicznej. 

1. Poznańskie 
Towarzystwo 
Wioślarzy "TRYTON" 
w Poznaniu 
2. Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział Poznański 
im. Bernarda 
Chrzanowskiego w 
Poznaniu 

Ad. 1 termin 
realizacji 
zadania: 
02.05 - 
30.10.2012 
Ad. 2 termin 
realizacji 
zadania: 
30.09 - 
30.11.2012 

Ad. 1 doposażono 8 stanowisk wioślarskich w 
wiosła z nowymi piórami, poprawa komfortu 
wiosłowania, uzyskanie 8 nowych miejsc 
wioślarskich, wzmocnienie pozycji klubu na tle 
polskich klubów wioślarskich 
Ad. 2 utrzymanie sprzętu w stanie sprawności 
technicznej zapewniającej jego bezpieczne 
użytkowanie zarówno podczas szkolenia, jak i 
uprawiania nurkowania asekuracyjnego 

nie dotyczy 

Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz utrzymanie i 

organizacje 
pozarządowe 
wyłonione w 

termin 
realizacji 
zadań 

# poprawa stanu technicznego przystani 
kajakowej w Pyzdrach, zabezpieczenie tej 
infrastruktury na kolejne lata funkcjonowania, 

nie dotyczy 
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rozwój sieci szlaków 
turystycznych o znaczeniu 
wojewódzkim na terenie 
województwa wielkopolskiego, 
w tym wytyczenie i 
oznakowanie szlaków 
pieszych zaproponowanych w 
opracowaniu pt. "Znakowane 
piesze szlaki turystyczne 
Województwa 
Wielkopolskiego - ocena stanu 
istniejącego, program nowego 
układu" - przygotowanego na 
zlecenie Departamentu Sportu 
i Turystyki 

konkursie wyłonionych 
w konkursie: 
02.04 - 
31.12.2012 

ułatwienie wodniakom pobytu na przystani w 
Pyzdrach 
# utworzenie miejsca odpoczynku dla 
podróżujących przy promie w Sławsku 
# oznakowanie tablicami informacyjnymi 6 
obiektów leżących na trasie "Leszczyńskie po 
królewsku" 
# odnowienie szlaku na odcinku 42,3 km, 
poprawa stanu infrastruktury turystycznej w 
Wielkopolsce, umożliwienie poznania walorów 
turystycznych i krajoznawczych 

 
 

1.8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin  
Uważni i Kompetentni Rodzice 
- Silne Dzieci 

Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid 
Lindgren 

9.05.-
30.11.2012 

- podniesienie umiejętności wychowawczych 
rodziców; 
- nabycie wiedzy na temat prawidłowości 
okresu rozwoju dziecka; 
- polepszenie jakości życia małego dziecka 

1040 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 
Zdrowi rodzice - zdrowe 
dzieci. Kampania społeczna 
na rzecz wspierania 
wielkopolskiej rodziny - 
kontynuacja zadania 

Fundacja "Głos dla 
życia" 

1.06.-
30.11.2012 

- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, 
w tym rodziny wielodzietnej, - wysłanie 222 
pakietów promujących pozytywny wizerunek 
rodziny, - wydrukowanie 3000 szt. broszur w 
ww. temacie, - wydrukowanie 400 sztuk 
kalendarza   

mieszkańcy 
województwa 

Realizacja przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 
wizerunek seniora i 
promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 
Senior z inicjatywą 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów 

09.07 - 
31.10.2012 

- zorganizowanie 3 wydarzeń promujących 
aktywność seniorów; 
- zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie 
wiedzy przez seniorów; 
- wzrost aktywności seniorów; 
- pozytywny wizerunek seniora w 
społeczeństwie; 
 - podniesienie samooceny; 
- integracja i współpraca międzypokoleniowa; 

600 
i.m. 

Realizacja przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 
wizerunek seniora i 
promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 
Prezentacje Dorobku 
Artystycznego Ludzi III Wieku. 
Seniorzy wartość a nie 
problem 

Stowarzyszenie 
PRO-SENIOR i 
Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów 

29.05 - 
30.11.2012 

- propagowanie integracji 
międzypokoleniowej; 
- prezentacja sylwetek zasłużonych seniorów 
wśród społeczności; 
- utrwalenie pozytywnego wizerunku 
współczesnego seniora; 
- zapobieganie izolacji społecznej i 
marginalizacji osób starszych; 
- podniesienie poziomu wiedzy na temat osób 
starszych; 
- stworzenie możliwości pokazania 
umiejętności artystycznych seniorów na forum 
publicznym. 

1000 
i.m. 

Modelowe działania 
wspierające osoby z 
niepełnosprawnością i 
przewlekle chore, w tym m.in. 
służące rozwojowi form 
oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
5 zmysłów. Pauza - 
prospołeczny projekt edukacji 
kulturalnej 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne MCA 

11.06.-
30.11.2012 

 - zorganizowanie warsztatów 
instrumentalnych i artystycznych dla 
niesłyszących/niedosłyszących dzieci i 
młodzieży, 
- zorganizowanie warsztatów języka 
migowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- zorganizowanie konferencji naukowych, 
wykładów i seminariów, 
- zorganizowanie finałowego koncertu (osoby 
niesłyszące zagrały na instrumentach 
perkusyjnych z Orkiestrą Kameralną 

2 825 
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Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją 
Agnieszki Duczmal) 

Modelowe działania 
wspierające osoby z 
niepełnosprawnością i 
przewlekle chore, w tym m.in. 
służące rozwojowi form 
oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
Zapewnienie opieki medycznej 
terminalnie chorym 

Stowarzyszenie im. 
Ks. Jerzego Niwarda 
Musolffa 

9.05-
30.11.2012 

 - zapewnienie opieki pielęgniarskiej, 
lekarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej 
osobom w terminalnym stadium choroby 
nowotworowej z powiatu wągrowieckiego i 
ościennych, 
- zapewnienie wsparcia rodzinom osób 
pozostających pod opieką hospicjum 

880 osobodni 

Promocja pozytywnych 
postaw w stosunku do osób z 
niepełnosprawnością 
ONI chcą, ONI mogą, ONI 
potrafią - promowanie 
pozytywnego wizerunku Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 

 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Psychicznie Chorych 
i Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
"Empatia" 

9.05.-
30.11.2012 

 - przeprowadzono warsztaty (rękodzielnicze, 
wizażu, fotograficzne) dla osób z 
niepełnosprawnościami, 
- zorganizowano wykłady integracyjne dla 
wolontariuszy ze szkoły ponadgimnazjalnej, 
- ukazało się 6 artykułów w prasie i Internecie 
promujących pozytywny wizerunek osób z 
niepełnospawnościami, 
- powstały 3 reportaże w lokalnej TV, 
- zorganizowano 1 wernisaż prac osób z 
niepełnosprawnościami 

252 - bezpośredni 
uczestnicy 
projektu, 
odbiorcy akcji 
promocyjnej w 
mediach - liczba 
nieznana  

Wsparcie działań przy 
realizacji Europejskiego 
Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) 
Systematyczne wsparcie 
żywnościowe dla organizacji 
pozarządowych i placówek 
pomocowych dla osób 
najuboższych w ramach 
realizacji programu PEAD 

Związek 
Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank 
Żywności 

9.05.-
30.11.2012 

-zapewnienie podstawowych potrzeb osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,                         
- udzielenie pomocy żywnościowej 

55000 

Wsparcie działań przy 
realizacji Europejskiego 
Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) 
Żywnościowa pomoc 
najbiedniejszym i poprawa 
egzystencji ludzi zagrożonych 
ubóstwem na terenie 
wschodniej Wielkopolski 

Bank Żywności w 
Koninie 

9.05.-
30.11.2012 

-zapewnienie podstawowych potrzeb osobom  
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,                         
- udzielenie pomocy żywnościowej 

32070 

Wsparcie działań przy 
realizacji Europejskiego 
Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) 
Pomóżmy innym… 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

1.06.-
30.11.2012 

-zapewnienie podstawowych potrzeb osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,                         
- udzielenie pomocy żywnościowej 

10000 

Prowadzenie Niepublicznego 
Ośrodka Adopcyjnego  
na terenie województwa 
wielkopolskiego 
Prowadzenie Niepublicznego 
Ośrodka Adopcyjnego na 
terenie województwa 
wielkopolskiego – 
Chrześcijańskiego Ośrodka 
Adopcyjnego „Pro Familia” 
 

Towarzystwo 
Przywracania 
Rodziny 

 9.05- 31.12. 
2012 
(umowa 
wieloletnia) 

- 11 spraw dot. działań związanych z 
kobietami - rodzicami, którzy sygnalizują 
zamiar powierzenia swojego dziecka do 
adopcji; 
- 22 sprawy dot. działań związanych z dziećmi 
zgłaszanymi do przysposobienia (razem 192 
zgłoszenia); 
- 25 spraw dot. działań związanych z 
kandydatami do przysposobienia dziecka; 
- 7 spraw dot. działań związanych z osobami, 
które przysposobiły dziecko; 
- udział w 40 zespołach oceniających sytuację 
dzieci pozostających w pieczy zastępczej 

65 spraw 
40 zespołów 
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1.9. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

Promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej:                  
- wsparcie poradnictwa 
zawodowego i informacji 
zawodowej,                              
- pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy (§6 pkt 
9 ppkt 1i2 Programu 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w 
sferze działalności pożytku 
publicznego na rok 2012)    
nazwa zadania 
realizowanego przez 
organizację  
 KOZA - Kreatywne 
Organizowanie Zawodowej 
Aktywności 
 

Stowarzyszenie 
Środowisko dla 
Niepełnosprawny
ch EKO SALUS 
w Poznaniu 

20.08.2012 - 
21.09.2012           
(w ramach II 
konkursu) 

1. Przeszkolono 30 osób niepełnosprawnych ze 
schorzeniem psychicznym, którzy poprzez udział w 
warsztatach aktywizacyjnych: - nabyli umiejętności 
poruszania się po rynku pracy, - poprawili swoją 
samoocenę oraz zdolności motywacyjne do podjęcia 
zatrudnienia, dokształcania, - nabyli umiejętności takie 
jak: samodzielne poszukiwanie pracy, zarządzanie 
sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, 
odpowiednia autoprezentacja na rozmowie 
kwalifikacyjnej, kreatywne planowanie ścieżki 
zawodowej, - posiadają utworzony przez siebie list 
motywacyjny i CV, - zdobyli wiedzę z zakresu prawa i 
obowiązków pracownika oraz osoby niepełnosprawnej, 
- otrzymali materiały dydaktyczne przedstawione w 
formie książkowej oraz płyt CD z zakresu prawa.  
2.  Przeprowadzono 14 spotkań indywidualnych z 
prawnikiem. 

30 osób 
niepełnospraw
nych z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

29.10.2012 - 
30.11.2012             
(w ramach III 
konkursu) 

1. Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do 
przygotowania beneficjentów do powrotu bądź 
włączenia się na rynek pracy oraz zdobycia takich 
umiejętności jak samodzielne poszukiwanie pracy, 
wybór rodzaju pracy, zawodu, dobór działań 
potrzebnych przed zatrudnieniem (szkolenia, terapie 
itp.), zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze 
stresem, asertywność, efektywna komunikacja, 
odpowiednia autoprezentacja na rozmowie 
kwalifikacyjnej oraz kreatywne planowanie ścieżki 
zawodowej.        
2. Udział w zajęciach wpłynął także na wzrost 
samooceny u uczestników, poczucia 
odpowiedzialności czy wzbudzenie aspiracji 
zawodowych i chęci samokształcenia.                             
3. Po zakończeniu projektu 3 osoby otrzymały pracę.  

15 osób 
niepełnospraw
nych ruchowo 

Promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej:                  
- wsparcie poradnictwa 
zawodowego i informacji 
zawodowej,                              
- pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy (§6 pkt 
9 ppkt 1i2 Programu 
współpracy)    nazwa 
zadania realizowanego 
przez organizację         
Poszerzenie wiedzy i 
umiejętności związanych ze 
skutecznym poruszaniem 
się osób niewidomych  
i niedowidzących po rynku 
pracy 

Fundacja 
Inicjowania 
Rozwoju 
Społecznego w 
Poznaniu 

29.10.2012 – 
30.11.2012 

 1. Przeprowadzono 3 sesje warsztatowe, 220 godzin 
zajęć, - uczestnicy nabyli umiejętności poszukiwania 
pracy, - zdobyli umiejętność prezentowania własnej 
osoby na forum, - zostali przygotowani do odbycia 
rozmowy kwalifikacyjnej, - stworzono 20 ścieżek 
rozwoju zawodowego, - rozwinięto umiejętności 
formułowania i przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych, - rozwinięto umiejętności uczestników w 
zakresie posługiwania się technologiami ICT w 
poszukiwaniu zatrudnienia, - podniesiono poziom 
motywacji wśród beneficjentów 

20 osób 
niepełnospraw
nych 
niewidomych i 
niedowidzącyc
h 

Promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej:                  
- wsparcie poradnictwa 
zawodowego i informacji 
zawodowej,                              
- pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy (§6 pkt 
9 ppkt 1i2 Programu 
współpracy)    nazwa 
zadania realizowanego 
przez organizację       
WSPARCIE NA STARCIE 

Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg 
Wielkopolski w 
Poznaniu 

29.10.2012 – 
30.11.2012 

1. Przeprowadzono cykl 7-dniowych warsztatów 
przygotowujących osoby niedowidzące i niewidome do 
aktywnego poruszania się po rynku pracy. Teoretyczny 
i praktyczny charakter zajęć dostarczył uczestnikom 
konkretnej wiedzy z zakresu poszukiwania ofert pracy, 
kompletowania dokumentów aplikacyjnych i 
przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. U 
uczestników nastąpił wzrost poczucia własnej wartości, 
poczucie przynależności do grupy. Udział w 
warsztatach przyczynił się także do podjęcia przez 
nich inicjatywy w różnych sferach życia, w tym 
poszukiwania pracy.  

10 osób 
niepełnospraw
nych 
niewidomych i 
niedowidzącyc
h 
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2. Kontrola i zagadnienia problemowe w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

2.1. Główne kwestie problemowe: 

 

1) Niestosowanie się organizacji pozarządowych do zapisów umów zawartych  

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz nieznajomość treści podpisanych 

umów, 

2) Nieczytanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje liczne braki formalne  

w składanych ofertach, 

3) Zmiana zakresu rzeczowego zadania bez informowania zleceniodawcy o zaistniałych 

zmianach, 

4) Brak zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 

udziału w realizowanym zadaniu, 

5) Niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu dofinansowania zadania przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, częste nieinformowanie o dofinansowaniu 

zadania przez SWW, 

6) Liczne błędy w składanych sprawozdaniach, 

7) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji, 

8) Niewłaściwie opisane dokumenty księgowe, 

9) Płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek 

dochodowy (w przypadku przyznania dotacji na wszystkie składniki wynagrodzenia) po 

zakończeniu terminu realizacji zadania. 

 

2.2. Ogółem: 

 

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne za 

procedurę zlecania zadań publicznych zajmują się nie tylko oceną merytoryczną ofert 

składanych przez organizacje pozarządowe, ale też nadzorują realizację zleconych zadań. 

 

Szczególnie częste uchybienia dotyczą przede wszystkim: nieterminowe składanie 

sprawozdań z wykonania zadania publicznego, dokonywanie niezgodnych z ofertą zmian  

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

zakresu osobowego i rzeczowego czy zmniejszanie wkładu własnego w stosunku do 

złożonej oferty lub zaktualizowanego kosztorysu, pokrycie z części dotacji kosztów 

niekwalifikowanych) oraz brak opisu dowodów księgowych pod względem merytorycznym  

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

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

wyodrębnienia dotacji w prowadzonej ewidencji księgowej czy w ogóle brak prowadzenia 

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

niewystarczającego przygotowania merytorycznego organizacji pozarządowych.  

 

Z analizy porad udzielanych przez Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych wynika, że wspomniane 

wyżej problemy są w jego ramach rozpatrywane, jednak liczba podmiotów je zgłaszających z 

pewnością jest zbyt niska w stosunku do skali występowania tych problemów.  


