
Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego

XIX Wielkopolski Konkurs 

Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym (§ 6 pkt 8.1)

Towarzystwo 

Samorządowe 

19.04.2012-

16.07.2012

pogłębienie wiedzy o 

funkcjonowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego i samorządu, 

pobudzenie aktywności 

lokalnej 

91 osób 420

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego

Demokracja dla Zielonych 

(§ 6 pkt 8.1)

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

1 350

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego

Jak być aktywnym w 

demokratycznym 

państwie? (§ 6 pkt 8.1)

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Edukacyjnych

26.04.2012-

23.11.2012

poznanie w praktyce 

mechanizmów funkcjonowania 

wszystkich szczebli 

samorządu terytorialnego, 

ukształtowanie postaw 

obywatelskich

5 420

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego

"Władza i obywatel. 

Samorząd i samorządność 

w Wielkopolsce" (§ 6 pkt 

8.1)

Fundacja Obywatelska 

„Bazar” 

1.08.2012-

16.11.2012

podniesienie poziomu wiedzy 

na temat samorządu 

terytorialnego, wzrost 

świadomości społecznej i 

kompetencji obywatelskich

2 784

Realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 

wychowania 

obywatelskiego

Szlakiem "Prawd Polaków" 

(§ 6 pkt 8.1)

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

4 27

Departament Edukacji i Nauki
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

Poznajemy dziedzictwo 

cysterskie w Wielkopolsce - 

cykl zajęć i wycieczek dla 

dzieci niewidomych i słabo 

widzących (§ 6 pkt 8.2)

Stowarzyszenie 

Pomocy Niewidomym i 

Słabo Widzącym 

Absolwentom Ośrodka 

Szkolno-

Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych w 

Owińskach "BYĆ 

POTRZEBNYM"

19.04.2012-

23.11.2012

poznanie najbliższego 

środowiska i specyfiki regionu 

wielkopolskiego w kontekście 

cysterskiego dziedzictwa 

kulturowego

2 80

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

Tradycja w miejsce 

wpisana - szlakiem 

południowo-wschodniej 

Wielkopolski (§ 6 pkt 8.2)

Stowarzyszenie Nasze 

Kaliskie

02.05.2012-

23.11.2012

popularyzacja wiedzy o 

Wielkopolsce, zwiększenie 

zainteresowania tematyką 

regionalną

9 1000

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

III Ogólnopolska Gra 

Kryptologiczna ŁAMACZE 

SZYFRÓW dedykowana 

trzem grupom wiekowym 

dzieci i młodzieży (§ 6 pkt 

8.2)

Studencki Klub 

Turystyczny „VIATOR” *

17.04.2012-

22.06.2012

pogłębienie wiedzy z zakresu 

historii i nauk ścisłych, 

promocja Wielkopolski

4 1323

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

Finał XVI Konkursu 

Wiedzy o Wielkopolsce (§ 

6 pkt 8.2)

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 

2 453
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

X Powiatowy Konkurs 

Polonistyczny dla uczniów 

szkół podstawowych (§ 6 

pkt 8.3)

Ostrowskie 

Towarzystwo Naukowe

19.09.2012-

23.11.2012

rozwinięcie umiejętności 

poprawnego posługiwania się 

językiem polskim (stylistyka, 

słownictwo, ortografia, gwara, 

redagowanie tekstów)

4 350

Upowszechnianie 

wśród dzieci i 

młodzieżywiedzy na 

temat Wielkopolski jako 

element realizacji 

edukacji regionalnej

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 (§ 6 pkt 

8.3)

Fundacja Edukacji 

Społecznej "EKOS"

11.04.2012-

23.11.2012

rozwinięcie praktycznych 

umiejętności posługiwania się 

językiem polskim, kompetencji 

odbioru zróżnicowanych 

tekstów, analizowania i 

wnioskowania

3

40 finalistów edycji 

2011-2012 oraz 

uczniowie 988 szkół 

podstawowych i 

gimnazjalnych (edycja 

2012-2013)
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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.

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości

Paragraf 6 

Punkt 11

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

0 77

Departament Gospodarki
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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.

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości

Paragraf 6 

Punkt 11

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

4 30

5



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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.

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości

Paragraf 6 

Punkt 11

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

0 170
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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.

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości

Paragraf 6 

Punkt 11

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 

0 137
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

"VII Festiwal Wiosny" Fundacja Nuova
16.03.2012 -

31.05.2012

- prezentacja artystów Tero 

Saarininen ze spetkaklem 

"Petrushka" i "Hunt"

-Teatr Wielki z Warszawy 

"Święto Wiosny" 

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

"Festiwal Muzyka Dawna - 

Persona grata"

Fundacja Arte dei 

Suonatori

18.05.2012 - 

30.11.2012

-stymulowanie życia 

muzycznego w Poznaniu 

poprzez stworzenie 

publiczności mozliwości 

wysłuchania na żywo 

interpretacji muzyki dawnej na 

najwyższym poziomie

-wzmacnanie obecności 

festiwalu w rozgłosniach 

radiowych w szczególności 

pR2, poprzez retransmisje 

koncertów festiwalowych 

zarejestrowanych w minionych 

latach 

2 koncerty, nakład 

książek programowych 

600 szt.

Departament Kultury
1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych.Celem zadań jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i 

innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

Stowarzyszenie 

Konkursów Skrzypcowych 

im. Georga Philippa 

Telemanna

IX Międzynarodowy 

Konkurs Skrzypcowy 

im. Georga Philippa 

Telemanna

01.03.2013 - 

31.05.2013

-promocja uzdolnionej 

młodzieży 

-utrwalelnie corocznej imprezy 

kulturalnej o zasięgu 

międzynarodowym

-integracja młodzieży 

muzycznej Polski i Europy 

-wzbogacenie oferty 

kulturalnej regionu

-aktywizacja mieszkańców w 

zakresie uczestnictwa w 

kulturze wyższej

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

Przegląd Teatrów 

Dziecięcych "Złote Maski"

Towarzystwo 

Miłośników Krajenki

10.04.2012- 

30.06.2012

umożliwienie dzieciom ze 

szkoł i przedszkoli z terenu 

gminy Krajanka kontaktu z 

dziecięcą aktywnością twórczą 

w zakresie teatru oraz 

aktywizacja ich w kierunku 

sztuki teatralnej 

2) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców

Wielkopolski W ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy

9



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Trzecia edycja 

otwartego konkursu 

ofert na zadania 

publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

Warsztaty Big Bandowe 

Jazz Tur 2012 

Stowarzyszenie "Big 

Band Miasta i Powiatu 

Tureckiego "

10.10.2012 - 

31.12.2012

warsztaty przyczyniły się do 

poszerzenia wiedzy na temat 

muzyki jazzowej przez 

uczestników warsztatów jak  

również przez osoby które 

licznie zgromadziły się na Jam 

Sesion oraz na koncercie w 

Hali Widowiskowo - Sportowej 

gdzie zaśpiewała jako gwiazda 

Grażyna Łobaszewska

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

VIII Przegląd Artystyczny 

Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie 

"Jesteśmy Wśród Was"

23.08.2012 - 

20.11.2012

zorganizowanie przeglądu 

artystycznego dla osób 

niepełnosprawnych oraz ich 

opiekunów

aktywizacja i inspiracja 

zachowań twórczych

rozwijanie ekspansji twórczej i 

kreatywności wśród osób 

niepełnosprawnych 

zaspokojenie potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz 

przełamanie barier prze zte 

osoby

w przeglądzie 

uczestniczyło 500 osób 

(w tym 400 osób 

niepełnosprawnych) 

3) Wspieranie aktywności kulturalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

Celem zadania jest realizacja lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności

10



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Trzecia edycja 

otwartego konkursu 

ofert na zadania 

publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

Warsztaty muzyczne 

integracyjnego zespołu 

dzieci niewidomych 

"DZIECI PAPY" 

Stowarzyszenie 

Pomocy Niewidomym i 

Słabo Widzącym 

Absolwentom Ośrodka 

Szkolno-

Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych w 

Owińskach "Być 

Potrzebnym" 

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 formami 

wypoczynku

35 osób
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Trzecia edycja 

otwartego konkursu 

ofert na zadania 

publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

Ogólnopolskie konkursy: 

IX Wiolonczelowy im. 

Dezyderiusza 

DANCZOWSKIEGO i IX 

kontrabasowy im. Adama 

Bronisława Ciechańskiego 

- listopad 2012

Towarzystwo Muzyczne 

im. H. Wieniawskiego

23.10.2012 - 

29.12.2012

propagowanie i promocja 

myzuki klasycznej i młodych 

talentów z całej polski 

wyłonienie najlepszych 

muzyków wiolenczelistów i 

kontrabasistów wśród 

studentów i absolwentów 

polskich uczelni muzycznych 

promocja regionu, jako 

przyjaznego kulturze wysokiej i 

zwiazanego z muzyką 

smyczkową

 4) Realizacja projektów promujących tradycję i kulturę Wielkopolski w kraju i poza jego

granicami.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

"CZAS KULTURY" i 

"E.CZASKULTURY.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 platormy wypowiedzi 

łączny nakład wydań 3 

numerów - 3000 

egzemplarzy 

na stronie 

e.CzasKultury.pl 

zostało opublikowanych 

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 muzykąś do 

ponad 2000 dzieci 

5) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

W ramach zadania mogą uzyskać dofinansowanie projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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 

zwiekszenie dostępu do 

wydarzeń kulturalnych osób 

mieszkających poza dużymi 

centrami kultury 

integracja mieszkańców 

poprzez zaangazowanie w 

organizację wydarzenia 

170 osób

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

VII Zakrzewski Sejmik 

Młodzieży 

Stowarzyszenie "Strefa 

Kultury" w Zakrzewie

15.10.2012 - 

20.11.2012

nawiązywanie kontaktów i 

wzajemnych przyjaźni, 

wymiana doswiadczeń między 

młodzieżą biorącą udział w 

Sejmiku 

przaypomnienie i utrwalenie 

ważnych wydarzeń 

historycznych Krajny, edukacja 

młodego pokolenia

pobudzanie społecznej i 

publicznej działalności ludzi 

młodych na rzecz środowiska 

lokalnego i regionu

130 uczestników oraz 

ok. 170 osób 

publiczności

 8) Zwiększanie wsparcia projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, adresowanych do mieszkańców Wielkopolski z obszarów o niskim dostępie do kultury. Wśród 

7) Realizacja projektów mających na celu wspieranie nowych form promocji wielkopolskiego etosu pracy.

Celem zadania jest wspieranie projektów artystycznych i edukacyjnych, związanych z pracą organiczną i jej nowych aplikacji we współczesnej kulturze.

6) Wspieranie projektów wiążących kulturę gospodarczą i kulturę artystyczną.

Celem zadania jest wspieranie projektów, łączących przedsiębiorczość, kreatywność i twórczość, zarządzanie, ekonomię i sztukę, z uwzględnieniem współpracy trzech 
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

"Kultura dla wsi - wieś dla 

kultury"
Fundacja Gębiczyn

30.04.2012 - 

30.11.2012

poszerzenie wiedzy przez 

uczniów szkół podstawowych i 

młodzieży gimnazjalnej z 

Gminy Czarnków poprzez 

uczestniczenie w cyklu 

wydarzeń edukacyjno - 

kulturalnych (warsztaty 

plastyczne oraz teatralne, 

zajęcia z animacji filnowej) 

uczniowie poszerzyli wiedzię w 

zakresie poznawania innych 

kultur,

zdobyli sprawność w zakresie 

wykonywania kolaży, ćwiczeń 

usprawniających 

zapamiętywanie, czytania ze 

zrozumieniem  koncentracji,  

poznawania technik 

recytowania 
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Druga edycja otwartego 

konkursu ofert na 

zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

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 progam 

dostosowany do różnych 

oczekiwań estetycznych 

odbiorców, ich wieku i 

przygotowania

-festiwal przyczynił się do 

zbudowania wspólnoty 

twórców z widzami oraz 

wykreowania atmosfery 

teatralnego święta 

41
50000, plus widzowie 

TV 

Druga edycja otwartego 

konkursu ofert na 

zadania publiczne 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 

2012

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 znacżacy sposób 

przyczynia się do promocji 

województwa na arenie 

międzynarodowej 

267 projekcji filmowych

15 wydarzeń muzycznych

39 wykładów - seminariów

2 wydarzenia teatralne

41000 widzów

II EDYCJA  W ramach II edycji konkursu wspierane były przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Oratoryjne zimowisko - § 6 

pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Oratorium im.  

Poznańskiej Piątki; Ląd

11 - 26.02.2012

* wzrost integracji młodziezy z 

powiatu słupeckiego i gminy 

Zbąszyń

* doskonalenie jazdy na 

nartach lub jej udoskonalenie

* poznanie nowych ukłądów 

tanecznych

4 80

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Śniegowisko  Zimowisko 

III - § 6 pkt 7.3)

Uczniowski 

Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy Rodzice-

Dzieciom; Gniezno

12 - 26.02.2012

* nabycie przez uczestników 

umiejetności pozytywnego 

stosunku do samego siebie, 

umiejetności odpoczywania i 

zabaw, wyładowywanie napięć 

emocjonalnych poprzez 

uprawianie sportu

* nauczenie się życia w grupie, 

wprowadzania i respektowania 

norm obowiązujących na 

wycieczce, współdecydowania 

i braia odpowiedzialności za 

własne postępowanie

* umiejetność wyrażania 

własnych uczuć i potrzeb, 

proszenia o pomoc i 

przyjmowania jej od innych

0 30

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Zimowa przygoda w 

górach - § 6 pkt 7.3)

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich; Konin
12 - 26.02.2012

* redukcja 

zachowańagresywnych, 

rozwinięcie umiejetności 

emocjonalnych i społecznych, 

* rozwinięcie postaw i 

przekonań prozdrowotnych, 

zainteresowania i pasje

* wzrost wiedzy na temat 

szkodliwości zażywania 

środków psychoaktywnych

* wzrost wiedzy nt. 

Tatrzańskeigo Parku 

Narodowego - szlaków 

turystycznych itp.

1 46

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Profilaktyczny obóz 

zimowy 'śnieżna aura 

spełnionych marzeń' - § 6 

pkt 7.3)

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci - Zarząd 

Powiatowy; Turek

12 - 26.02.2012

* wzrost samooceny wśród 

uczestników

* zmniejszenie stopnia 

zagrożenia uzależnień 

używkami poprzez wdrożenie i 

poszerzenie umiejętbności 

asertywnego zachowania się 

uczestników

* zwiększenie aktywności 

ruchowej dzieci i młodzieży, 

nabycie i doskonalenie 

umiejetności gry w 

badmintona, piłkę ręczną, 

tenis stołowy, ziemny, ringo, 

bowling oraz pływanie

2 40

18



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Boskie zimowisko - § 6 pkt 

7.3)

Parafia 

Rzymskokatolicka  pw. 

Najświętszej Maryi 

Panny; Ląd

12 - 26.02.2012

* nauczenie się 

rozpoznawania i wyrażania 

uczuć

* poszerzenie wiedzy na 

tematy związane z 

efektywnymi formami 

spędzania czasu wolnego - 

sport, poznawanie ciekawych 

miejsc itp.

* poprawa sprawności 

ruchowej, odporności 

zdrowotnej

6 80

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Półkolonie zimowe w 

Nibylandii - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Pomocy INNY DOM; 

Poznań

12 - 26.02.2012

* rozwój samodzielnośći i 

odkrywanie własnych telentów 

artystycznych

* odreagowanie 

nagromadzonego stresu i 

odpoczynek od problemów 

życia codziennego

4 25
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Ferie bez nudy - § 6 pkt 

7.3)

Stowarzyszenie Warto 

Pomagać; Ratyń
12 - 26.02.2012

* podwyższenie akceptacji i 

zadowolenia z siebie

* poszerzenie wiedzy na 

tematy zwiazane z 

efektywnymi formami 

spędzania czasu wolnego 

poprzez sport, zabawy, 

konkursy

6 40

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Jedziemy się DOTLENIĆ - 

§ 6 pkt 7.3)

Towarzystwo Nasze 

Szwederowo; 

Bydgoszcz

12 - 26.02.2012

* podniesienie aktywności 

ruchowej i umiejetnośc 

motorycznych

* nabycie umiejętności 

rozpoznawania  nazywania 

zachowań agresywnych i 

umiejetności radzenia sobie 

bez nadmiernego napięcia z 

rozwiazywaniem problemów

* umiejetnośc rozpoznania i 

nazywania uczuć, dzielenia się 

swoimi uczuciami i 

przeżyciami z innymi

0 200
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Są ferie jest zabawa - § 6 

pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Pelikan; Żydowo
12 - 26.02.2012

* zdobycie umiejętności jazdy 

na nartach

* nabycie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy

* poznanie przez uczestników 

swoich słabych i mocnych 

stron  - nabranie pewności 

siebie, umiejętności 

asertywnych zachowań

0 30

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Ferie z pomysłem - 

zimowy obóz sportowo - 

rekreacyjny i edukacyjny 

połączony z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień z 

Wielkopolski - § 6 pkt 7.3)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka

12 - 26.02.2012

* nabycie i udoskonalenie 

umiejętności w zakresie jazdy 

na nartach, gry na 

instrumencie, fotografii, sztuki 

poprzez zajęcia sportowo-

rekreacyjne, artystyczne i 

fotograficzne,

* wzrost wiedzy o 

uzależnieniach oraz 

umiejętności dostrzegania 

problemu i szukania pomocy w 

sytuacjach kryzysowych

3 90
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Z miłości do Gór i Kina - § 

6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie Młode 

Ostrowite
12 - 26.02.2012

* zwiększenie wiedzy na temat 

środków uzależniających i 

zagrożeń z nim związanych; 

uświadomienie zagrożeń 

wynikających z zachowań 

rodzica pijącego alkohol; 

wzbogacenie komunikacji 

interpersonalnych

* poznanie tajników realizacji i 

gry aktorskiej podczas 

kręcenia filmów

1 50

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Aktywne ferie dla dzieci i 

młodzieży z naszych wsi - 

§ 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy 

Wsi Moszczanka i 

Skrzebowa

12 - 26.02.2012

* zaspokojenie potrzeb 

psychicznych: 

bezpieczeństwa, akceptacji, 

uznania, samorealizacji, 

twórczości

* umiejętność wyrażania, 

rozpoznawania, 

odreagowywania w bezpieczny 

sposób emocji, rozpoznawanie 

emocji u innych

0 40

22



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Aktywnie, zdrowo, 

bezproblemowo - § 6 pkt 

7.3)

Caritas Diecezji 

Kaliskiej
12 - 26.02.2012

* wiedza na temat różnicownia 

emocji - uświadomienie sobie i 

nazywanie emocji

* rozumienie pojęcia 

asertywność i zachowań 

asertywnych

* świadome i odpowiedzialne 

korzystanie ze środków 

masowej komunikacji

1 25

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Wypoczywamy Razem! - § 

6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny 

KARAN; 

Radom/Warszawa

12 - 26.02.2012

* zmniejszenie ryzykownych 

zachowań związanych z 

zażywaniem alkoholu i 

narkotyków

* zdobycie umiejętnośći 

ułatwiających funkcjonowanie i 

współdziałanie w grupie

* wzmocnienie systemu 

wartości ukierunkowanego na 

pozytywne i twórcze cele 

życiowe

* wzrost poczucia satysfakcji z 

życia

6 35

23



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Ferie zimowe 2012 - § 6 

pkt 7.3)

Fundacja Odzew; 

Leszno
12 - 26.02.2012

* zwiększenie aktywności 

fizycznej uczestników poprzez 

zabawy i ruch naświeżym 

powietrzu, jazdę na nartach, 

pływanie w basenie, kulig

* zwiększenie samooceny 

uczestników, uruchomienie 

pozytywnych więzi 

koleżeńskich i działań w grupie 

rówieśniczej

0 40

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Aktywnie i wśród przyjaciół 

- § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Profilaktyki, Edukacji, 

Promocji Zdrowia i 

Rehabilitacji; Konin

12 - 26.02.2012

* nabycie umiejętności: 

rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, zachowań 

asertywnych w sytuacji 

namawiania do spożywania 

alkoholu i narkotyków

* nauka postaw i zachowań 

prozdrowotnych

1 46

24



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

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

3 33

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

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

0 1600 im

25



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom - bajkowe 

ferie w zimowej aktywnośc 

- § 6 pkt 7.3)

Uczniowski Klub 

Sportowy ISKRA; 

Sarbice

12 - 26.02.2012

* zwiększenie aktywności 

ruchowej dzieci i młodzieży, 

nabycie i doskonalenie 

umiejętności gry w badmintona 

i szachy     

* wzrost umiejetności 

językowych i tanecznych, 

rozwój zainteresowań

*poznanie podstawa i 

doskonalenie nauki jazdy na 

nartach

* zmniejszenie stopnia 

zagrożenia uzależnień 

używkami poprzez wdrożenie i 

poszerzenie umiejetności 

asertywnego zachowania się 

uczestników

2 25

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Wypoczynek w górach - § 

6 pkt 7.3)

Uczniowski Klub 

Sportowy Olimpijczyk II 

przy Szkole 

Podstawowej nr 15; 

Konin

12 - 26.02.2012

* poznanie zasad 

bezpiecznego zachowania się 

na różnych akwenach 

wodnych

* wyrobienie nawyku 

troszczenia się o zdrowie i 

sprawność ruchową

* nabycie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów z 

rówieśnikami, rodzicami i 

dorosłymi w konstruktywny 

sposób

1 40

26



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

Żyj aktywnie z pasją i bez 

uzależnień - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Otwarte Serca; 

Szamocin

12 - 26.02.2012

* poznanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu 

- czynne uprawianie sportu

* nabycie umiejętności jazdy 

na łyżwach, pływanie, nauka 

jazdy konnej, ngry w tenisa 

stołowego, fotografii

* zdobycie wiedzy nt. hodowli i 

pielęgnacji koni, roli 

terapeutycznej zwierząt 

szczególnie dla dzieci 

niepełnosprawnych

* wyksztatałcenie umiejetności 

współpracy i współdziałania w 

grupie, nabycie wiedzy o 

samym sobie, nabranie "wiary 

w siebie"

5 36

„Organizacja zimowego 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

ferii zimowych), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci z rodzin z 

problemem uzależnień”

W kręgu przyjaciół - 

zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

konkursy, zabawy, 

majsterka podczas 

zimowego wypoczynku - § 

6 pkt 7.3)

ZHP Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec 

Nowy Tomyśl

12 - 26.02.2012

* ukształtowanie postaw 

społeczno-moralnych poprzez 

przyjmowanie ról, stawianie 

sądów i opinii w zabawach i 

grach interakcyjnych

2 90

27



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Socjoterapeutyczne 

wakacje w kolorze tęczy - 

§ 6 pkt 7.3)

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej

29.06 - 

31.08.2012

* nabycie umiejętności 

rozwiazywania problemów i 

radzenia sobiew sytuacjach 

trudnych

* rozwinięcie swoich 

zainteresowań, pasji i talentów

* nastąpił rozwój osobisty i 

emocjonalny

* uzyskali umiejętność 

właściwego zagospodarowania 

czasu wolnego 

1 45

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Andiamo ragazzi - § 6 pkt 

7.3)

Stowarzyszenie 

Oratorium im.  

Poznańskiej Piątki; Ląd

29.06 - 

31.08.2012

* zdobycie lub poszerzenie 

wiedzy na tematy dotyczące 

zdrowego stylu zycia, 

rozpoznawania i wyrażania 

uczuć

* poznanie historii 

Zgromadzenia Salezjańskiego 

oraz kulturę i zabytki Drezna, 

Cannes, Monte Carlo, Turynu, 

Rzymu, Florencji, Asyżu, 

Ankony, Verony, Wiednia, 

Pragi oraz piękno morza 

liguryjskiego i adriatyckiego

* wykorzsytanie w praktyce 

nabytych w szkole 

umiejętności językowych

4 80

28



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacyjna przygoda nad 

morzem - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Profilaktyki, Edukacji, 

Promocji Zdrowia i 

Rehabilitacji; Konin

29.06 - 

31.08.2012

* wyposażenie uczestników w 

wiedzę o środkach 

uzalezniających - zmienienie 

postawy wobec używek

* wykształcenie umiejetnośi 

stanowczego odmawiania w 

sytuacji zmuszania lub 

zachęcania do 

eksperymentowania 

* poprawa kondycji zdrowotnej  

- podniesienie sprawności 

fizycznej

* zwiększenie wiedzy o 

gospodarce morskiej, 

turystyce, ciekawych 

miejscach i ludziach - 

poznanie historii obrony 

Bałtyku

1 94

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wypoczynek letni dla 

dzieci z realizacją 

programu 

socjoterapeutycznego 

'Oswoić kaktusa czyli o 

uczuciach' - § 6 pkt 7.3)

Dom Zakonny 

Zgromadzenia Sióstr 

Fanciszkanek Rodziny 

Maryi z Mikstatu

29.06 - 

31.08.2012

* stworzenie odpowiednich 

warunków do odpoczynku, 

relaksu i odprężenia na łonie 

natury

* dostarczenie wiedzy na 

temat uzależneiń i 

pozytywnych wzorców 

korygujących nawyki i postawy 

noabyte w dysfunkcyjnych 

rodzinach

5 42

29



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacyjna terapia z 

Odzewem - § 6 pkt 7.3)

Fundacja Odzew; 

Leszno

29.06 - 

31.08.2012

* wzocnienie więzi rodzinnych, 

umijętność tworzenia 

pozytywnych relacji 

międzyludzkich

* wzmocnienie więzi 

rodzinnych

* zwiększenie poczucia 

bezpieczeńśtwa oraz 

wzmocnienie samooceny

2 47

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Lądzkie wakacje - § 6 pkt 

7.3)

Parafia 

Rzymskokatolicka  pw. 

Najświętszej Maryi 

Panny; Ląd

29.06 - 

31.08.2012

* poszerzenie wiedzy na 

tematy dotyczące: 

rozpoznawania i wyrażania 

uczuć, jak radzić sobie w 

sytuacjach konfliktowych

*  rozwinięcei zainteresowań 

turystyczno-krajoznawczych

* poszerzenie wiedzy na 

tematy związane z 

efektywnymi formami 

spędzania czasu wolnego 

m.in.. poprzez sport, poznanie 

ciekawych miejsc

8 80

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Poznaję siebie i swoje 

możliwości - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Zarzewku

29.06 - 

31.08.2012

* poszerzenie wiedzy z 

zakresu profilaktyki uzaleznień

* zagospodarowanie czasu 

wolnego i pobudzenie 

zainteresowań dzieci poprzez 

zajęcia sportowe i plastyczne

4 18

30



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wyprawa w góry - § 6 pkt 

7.3)

Uczniowski Klub 

Sportowy Olimpijczyk II 

przy Szkole 

Podstawowej nr 15; 

Konin

29.06 - 

31.08.2012

* wyrobienie nawyku 

troszczenia się o zdrowie i 

sprawność ruchową

* poznanie cech 

pozwalających utrzymać dobre 

relacje z innymi

stworzenie możliwości 

odreagowania emocji i napięc 

* zdobucie przez dzieci 

umiejętności społecznych: 

nawiązywania kontaktów, 

empatiiwyrażania własnego 

zdania, konstruktywnego  

radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych

0 42

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wesołe Wakacje z Latem 

'VIII edycja' - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie im. św. 

Brata Alberta; Słupca

29.06 - 

31.08.2012

* popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego 

wśród dzieci

* wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i 

młodzieży zagrożonej 

uzaleznieniami

2 48
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Aktywne wakacje dla 

dzieci i młodzieży z 

naszych wsu - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy 

Wsi Moszczanka i 

Skrzebowa

29.06 - 

31.08.2012

* nabycie umiejętności 

wyrażania, rozpoznawania, 

odreagowania w bezpieczny 

sposób, emocji, 

rozpoznawania emocji u 

innych

* skorygowanie negatywnego 

obrazu siebie i świata

0 50

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Profilaktyczny obóz letni - 

wakacyjny powiew wiatru 

jak promyk słonecznej 

przygody - § 6 pkt 7.3)

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci - Zarząd 

Powiatowy; Turek

29.06 - 

31.08.2012

* wzrost samooceny wśród 

uczestników zadania

* zwiększenie zasobów dzieci i 

młodzieży w zakresie radzenia 

sobie z sytuacjami trudnymi i 

złymi emocjami

* zwiększenie aktywności 

ruchowej dzieci i młodzieży,

2 40

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacje dla Ciebie - § 6 

pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Centrum Zdrowia i 

Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec

29.06 - 

31.08.2012

* wiedza na temat jak 

rozładować złość i agresję - 

korzystanie z technik relaksacji

* pozykanie wiedzy 

historycznej i geograficznej 

Żuław Wiślanych

0 90
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Toczek i Rakieta - § 6 pkt 

7.3)

Fundacja na Rzecz 

Wspierania 

Społeczności Lokalnej; 

Śrem

29.06 - 

31.08.2012

* wzrost poziomu wiedzy i 

kompetencji w zakresie 

profilaktyki przeciwdziałania 

uzalżneinom 

* poznanie zasadzachowań 

asertywnych oraz sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych

*podniesienie umiejetności 

sportowych, rozbudzenie 

nowych zainteresowań

* zawiązanie partnerstwa 

lokalnego pomiędzy FUndacją 

a Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie

2 13

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Sport i przyroda to radość i 

przygoda - § 6 pkt 7.3)

Caritas Diecezji 

Kaliskiej

29.06 - 

31.08.2012

* nabycie umiejętności 

opierania się presji związanej 

z uzywaniem substancji 

psychoaktywnych

* wzmocnienie opinii o życiu 

bez stosowania środków 

uzależniających

30 300
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacje z górami - § 6 pkt 

7.3)

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 

Zagrożonym i Osobom 

Niepełnosprawnym 

oraz Współpracy z 

Zagranicą; Pleszew

29.06 - 

31.08.2012

* poznanie możliwości 

zachowań w sytuacjach 

trudnych i konfliktowych

* nabycie umiejetności w 

zakresie zachowań 

asertywnych

2 10

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Stop uzależnieniom! Obóz 

socjoterapeutyczny dla 

dzieci i młodzieży z rodzin  

dysfunkcyjnych - § 6 pkt 

7.3)

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział 

Okręgowy; Kalisz

29.06 - 

31.08.2012

* zwiększenie wiedzy na temat 

zagrożen wynikajacych z 

zażywania środków 

uzależniających

* poprawa stanu zdrowia 

uczestników w tym odporności 

psychicznej 

1 45
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Marzę, działam - MAZURY 

2012 - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie Młode 

Ostrowite

29.06 - 

31.08.2012

* umiejętność nawiązywania 

prawidłowego kontaktu z 

rówieśnikami oraz twórczego 

rozwiązywania konfliktów 

interpersonalnych

* poprawa relacji - rodzic-

dziecko poprzez dostarczenie 

wiedzy wzbogacającej i 

rozwijającej umiejętności 

wychowawcze rodziców 

* popularyzacja zdrowego stylu 

życia

* nauczenie się obsługi 

programów multimedialnych, 

aparatu, plastyki obrazu

3 80
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacje moich marzeń - 

letni obóz edukacyjny i 

sportowo - rekreacyjny 

połączony z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży szkolnej 

z rodzin z problemem 

uzależnień z Wielkopolski - 

§ 6 pkt 7.3)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka

29.06 - 

31.08.2012

* nabycie i doskonalenie 

umiejętności pływania, tańca, 

organziacji czasu wolnego, a 

także umiejętności w zakresie 

sztuki (poprzez zajęcia 

artystyczne)

* poprawa znajomości języków 

obcych poprzez udział w 

warsztatach języka 

niemieckiego

* lepsze poznanie samego 

siebie - swoich mocnych i 

słabych stron

* nabycie umiejętności bycia 

asertywnym oraz dostrzegania 

problemu dotyczącego 

nałogów, ich zapobiegania i 

szukania pomocy

0 92
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

" 'Kiedy śmieje się 

dziecko, śmieje się cały 

świat'  Kolonie z 

programem 

socjoterapeutycznym 

nawiązującym do 

pedagogiki Janusza 

Korczaka dla dzieci z 

rodzin defaworyzowanych 

z terenu województwa 

wielkopolskiego" - § 6 pkt 

7.3)

Towarzystwo Nasze 

Szwederowo; 

Bydgoszcz

29.06 - 

31.08.2012

* promocja aktywnego 

spędzania czasu, zachęcenie 

dzieci do uprawiania sportu, 

ukazanie roli sportu w życiu 

człowieka

* podniesienie sprawności 

fizycznej uczestników (zajęcia 

biezne, skoczne, rzutne, 

zręcznościowe) oraz 

umiejętności technicznych i 

taktycznych w grach 

zespołowych - piłka ręczna, 

piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka

* nabycie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych i 

umiejętności radzenia sobie 

bez nadmiernego napięcia z 

rozwiązywaniem problemów

* umiejętność rozpoznania i 

nazywania uczuć, rozróznainia 

ich, dzielenia sie swoimi 

uczuciami i przeżyciami z 

innymi

0 185
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

 Podróż dookoła świata 

obóz pod namiotami z 

programem 

socjoterapeutycznym w 

Pobierowie - § 6 pkt 7.3)

ZHP Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec 

Konin

29.06 - 

31.08.2012

* zwiększenie znajomości 

historii Polski oraz regionu 

Pomorza Zachodniego

* zwiększenie poczucia 

świadomości narodowej wśród 

dzieci i młodzieży subregionu 

konińskiego

* ukształtoanie umiejętności 

radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami życiowymi

5 91

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wycieczka 

Socjoterapeutyczna po 

historycznych szlakach 

Ziemi Kłodzkiej - § 6 pkt 

7.3)

Uczniowski 

Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy Rodzice-

Dzieciom; Gniezno

29.06 - 

31.08.2012

* nabycie przez uczesników 

umiejętności pozytywnego 

stosunku do samego siebie, 

zadbania o siebie, 

umiejętności odpoczywania i 

zabawy, wyładowywania 

napięć emocjonalnych poprzez 

uprawianie sportu

* zdobycie umiejetności 

wyrażania własnych uczuć i 

potrzeb, proszenia o pomoc i 

przyjmowania jej od innych, 

dzielenia się z innymi swoimi 

problemami

0 35

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacje z przygodą - § 6 

pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny 

KARAN; 

Radom/Warszawa

29.06 - 

31.08.2012

* zdobycie umiejętności 

konstruktywnego radzenia 

sobie ze stresem

*zdobycie wiedzy na temat 

twórczego rozwiazywania 

problemów i konfliktów, 

rozpoznawania stereotypów i 

uprzedzeń wobec osób 

odmiennych

2 35
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Wakacyjna przygoda w 

górach - § 6 pkt 7.3)

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich; Konin

29.06 - 

31.08.2012

* zintegrowanie kolonistów 

pochodzących z różnych 

środowisk społecznych

* zwiększono kompetencje i 

umiejętności komunikowania 

się z otoczeniem, prowadzenia 

mediacji i prezentowania 

postaw asertywnych

*rozbudzenie zainteresowań 

turystycznych, sportowych i 

artystycznych

* zwiększenie umiejętności 

planowania i organizowania 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych

1 46

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Obóz letni - 2012 - § 6 pkt 

7.3)

Stowarzyszenie Dolina 

Baryczy

29.06 - 

31.08.2012

* poznanie piękna ziemi 

ojczystej - tereny Podhala z 

tradycjami i zwyczajami

* nauczenie współdziałania w 

grupie i 

współodpowiedzialności

1 52
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Kolonie letnie w Żerkowie 

z programem 

socjoterapeutycznym - § 6 

pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Konferencji św. 

Wincentego a Paulo 

Jednostka Terenowa w 

Ostrowie 

Wielkopolskim im. Sługi 

Bożego Kazimierza 

Rolewskiego

29.06 - 

31.08.2012

* oderwanie dzieci na okres 

wypoczynku od złych i 

niewłaściwych zachowań 

panujących w ich rodzinach

* rozszerzono wiedzę 

uczestników kolonii na temat 

szkodliwości środków 

uzależniających i 

konsekwencji, jakie niesie ze 

sobą ich zażywanie 

4 40

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Poznajmy się w Poznaniu - 

§ 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Środowiskowy Klub 

Abstynenta 

Zwycięstwo; Poznań

29.06 - 

31.08.2012

* umożliwienie nabycia 

umiejętności asertywnych 

zachowań w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i 

rówieśniczym

* zapoznano uczestników z 

historią Poznania, jego 

zabytkami, infrastrukturą 

sportowo-rekreacyjną i 

kulturalną

* podniesienie kompetencji 

intra i interpersonalnych 

umożliwiających stosowanie 

alternatywnych do dotychczas 

stosowanych strategii 

rozwiązywania problemów

6 120

40



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 'słoneczne 

wakacje na sportowo' - § 6 

pkt 7.3)

Uczniowski Klub 

Sportowy ISKRA; 

Sarbice

29.06 - 

31.08.2012

* poprawa zdrowia 

uczestników, zahartowanie 

organizmu poprzez 

wypoczynek w nadmorskim 

klimacie

* wzrost umiejętności 

językowych i tanecznych, 

rozwój zainteresowań

* nabycie umiejętności 

asertywnego zachowania, 

rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach rodzinnych

3 25

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Letnia Akademia 

Socjoterapii 2012 - § 6 pkt 

7.3)

Tureckie 

Stowarzyszenie Na  

Rzecz Przywracania 

Rodziny Dajmy Szansę; 

Turek

29.06 - 

31.08.2012

* uświadomienie uczuć tj. 

rozwinięcie umiejętności 

dostrzegania uczuć

* rozwinięcie umiejetności 

prawidłowej komunikacji, 

umiejętności asertywnego 

wyrażania opinii

*poznanie przyczyn 

uzależneinia, poznanie 

skutków i następstw 

zażywania środków 

psychoaktywnych

2 30
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

„Organizacja 

wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 

wakacji letnich), 

połączonego z 

oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem 

uzależnień”

Nadmorskie podróże z 

Nibylandią - § 6 pkt 7.3)

Stowarzyszenie 

Pomocy INNY DOM; 

Poznań

29.06 - 

31.08.2012

* polepszenie relacji z dziećmi 

w porównaniu do zajęć w 

świetlicy - większa otwartość i 

mniejszy krytycyzm w 

stosunku do siebie samych i 

do innych

2 20

Realizacja programów 

profilaktycznych z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym, z 

elementami zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizacje czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 

grup ryzyka

Stop uzależnieniom! 

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży w miejscu 

zamieszkania - § 6 pkt 7.5 

b)

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział 

Okręgowy; Kalisz

01.09 - 

31.12.2012

* zwiększenie wiedzy 

uczestników na temat wpływu 

środków uzalezniających na 

życie człowieka

* poprawa stanu zdrowia 

uczestników i ich odporności 

psychicznej

5 20
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Realizacja programów 

profilaktycznych z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym, z 

elementami zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizacje czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 

grup ryzyka

Klub młodego odkrywcy - 

§ 6 pkt 7.5 b)

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej

01.09 - 

31.12.2012

* wzrost kompetencji i 

umiejętności przeciwdziałania 

się negatywnych wpływom

* zmiana nastawienia do 

samego siebie - akceptacja 

siebie takim jakim się jest (z 

wąłsnymi ograniczeniami i 

możliwościami)

2 50

Realizacja programów 

profilaktycznych z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym, z 

elementami zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizacje czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 

grup ryzyka

Szukam siebie - § 6 pkt 

7.5 b)

Stowarzyszenie Holis, 

Śrem

01.09 - 

31.12.2012

* zapoznanie uczestników z 

historią Wielkopolski - 

muzeum Martyrologii 

Wielkopolan Fort VII, Muzeum 

Armii Poznań, Muzeum 

Uzbrojenia

* ukształtowanie umiejetności 

emocjonalnych i społecznych 

składających się na tzw. 

inteligencję emocjonalną

* pobudzenie więzi rodzinnych 

poprzez wspólnie spędzany 

czas, zainicjowanie rozmów z 

rodzicami, opiekunami

7 80
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Realizacja programów 

profilaktycznych z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym, z 

elementami zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizacje czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 

grup ryzyka

Profilaktyka uzależnień na 

sportowo - § 6 pkt 7.5 b)

Uczniowski Klub 

Sportowy ISKRA; 

Sarbice

01.09 - 

31.12.2012

* zdobycie i pogłębienie 

wiedzy na temat negatywnych 

skutków działania alkoholu i 

narkotyków

*zdobycie informacji 

dotyczących prawnych 

aspektów i konsekwencji 

nadużywania alkoholu i 

narkotyków

*odkrycie przez uczestników 

własnych pasjii zainteresowań 

jako alternatywy na spędzanie 

czasu wolnego

1 40
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Realizacja programów 

profilaktycznych z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym i 

narkotykowym, z 

elementami zajęć np.: 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych, 

obejmujących 

organizacje czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 

grup ryzyka

Zajęcia wszechstronnie 

wspierające rozwój 

dziecka - § 6 pkt 7.5 b)

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich; Konin

01.09 - 

31.12.2012

* poprawa poczucia 

bezpieczeństwa, stabilizaci i 

akceptacji oraz świadomości, 

że należy życ zdrowo i 

aktywnie 

*zwiększono świadomość nt. 

zachowań ryzykownych i 

szkodliwych dla zdrowia i 

wykształcono postawy 

asertywne stanowczego 

odmawiania prób 

eksperymentowania  z 

substancjami uzależniającymi

* rozwinięcie zainteresowań 

teatralnych i filmowych oraz 

poprawiono sprawność 

fizyczną poprzez zajęcia 

sportowe na basenie i w 

kręgielni

0 95
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Spójrz Inaczej 'sposób na 

profilaktykę i wychowanie 

w szkołach' - § 6 pkt 7.5 a)

Stowarzyszenie Młode 

Ostrowite

01.09 - 

31.12.2012

* upowszechnienie na terenie 

powiatu słupeckiego zalecany 

przez MEN i rekomendowany 

przez PARPA program zajęć 

profilaktyczn-wychowawczych 

"Spójrz Inaczej"

* pogłębnienie świadomości 

nauczycieli o zakresie ich roli 

w działaniach profilaktycznych 

wobec uczniów

* stworzenie płaszczyzny 

wymiany doświadczeń i 

sprawdzonych form 

oddziaływań profilaktycznych i 

wychowawczych na poziomie 

szkoły poprzez włączenie 

nauczycieli do 

ogólnopolskiego systemu 

współpracy w ramach 

działalności Stowarzyszenia 

"Spójrz Inaczej"

1 74
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Człowiek wobec 

uzależnień 'cykl szkoleń 

dla nauczycieli gimnazjów 

województwa 

wielkopolskiego' - § 6 pkt 

7.5 a)

Szkolny Związek 

Sportowy Wielkopolska

01.09 - 

31.12.2012

* wzrost skuteczności 

oddziaływań szkół w 

sytuacjach zagrożeń 

uzaleznieniami oraz rozoju 

rolontariatu szkolnego 

działającego w zakresie 

edukacji prozdrowotnej i 

profilaktyki uzależnień

0 320
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Przygotowanie do szkolnej 

profilaktyki - § 6 pkt 7.5 a)

Wielkopolska Fundacja 

ETOH; Poznań

01.09 - 

31.12.2012

* przygotowanie uczestników 

do realizacji szkolnej 

profilaktyki na poziomie 

profilaktyki uniwersalnej i 

selektywnej, podejmowania 

skutecznych działań 

interwencyjnych wobec 

uczniów stosujących środki 

psychoaktywne oraz szerszej 

współpracy z instytucjami w 

zakresie profilaktyki 

uzależnień

* uzyskanie wsparcia w 

prowadzeniu spotkań 

profilaktycznych z rodzicami

0 85
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Liderzy Profilaktyki - § 6 

pkt 7.5 a)

Stowarzyszenie 

Oświatowe Onuphrius, 

Czerniejewo

01.09 - 

31.12.2012

* wykwalifikowanie i 

wyposażenie w uprawnienia 

do prowadzenia zadań 

wynikających z profilaktyki I i II 

rzędowej nauczycieli 

zatrudninych w placówkach 

oświatowych Gminy 

Czerniejewo

powstanie aktywnej grupy 

Liderów Profilaktyki 

wyposażonej w gotowe 

narzędzia (scenariusze zajęć, 

materiały diagnostyczne i 

ewaluacyjne) do pracy w 

obszarze profilaktyki I i II 

rzędowej

* zwiększenie poziomu 

prozdrowotnych i 

profilaktycznych zachowań 

wśród dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Czerniejewo

3 20
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Alkohol i inne używki - jak 

sprawdzić, że Twój uczeń, 

nie jest pod ich wpływem 

(Ostrowskie Centrum 

Pomocy Rodzinie) - § 6 

pkt 7.5 a)

Caritas Diecezji 

Kaliskiej

01.09 - 

31.12.2012

* podnieisenie wiedzy 

wychowawców, nauczycieli, 

pedagogów z zakresu 

profilaktyki uzależnień 

obejmujące sposoby 

zapobiegania zagrożeniom 

wynikajacym z używania 

środków psychoaktywnych, 

metody udzielania omocy 

profilaktyczno-wychowawczej 

oraz procedury postępowania 

wobec dzieci i młodzieży w 

sytuacjach wynikających z 

zażywania środków 

psychoaktywnych

1 50
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Nowe wyzwania  - wobec 

problemów dzieci i 

młodzieży - § 6 pkt 7.5 a)

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich; Konin

01.09 - 

31.12.2012

* zwiększono zasób wiedzy, 

kompetencji i umiejetności w 

zakresie usprawnienia i 

zwiększenia skuteczności 

oddziaływań wychowawców i 

pedagogów świetlic, 

adresowanych do dzieci i 

młodzieży próbującej ze 

środkami psychoaktywnymi

*wypracowano standardy 

monitorowania sytuacji 

problemowych i zagrożeń 

środkami psychoaktywnymi 

środowiska młodzieżówego i 

przeprowadzenia szybkiej 

interwencji wobec osób 

zażywających środki 

uzależniające

2 16

"Partnerstwo dla 

transplantacji" - 

promowanie idei 

transplantacji i dawstwa 

narządów wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski 

"Wielkopolska na TAK"

(§6 p. 6, pkt.2)

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.

3 ok. 2 000 (i-m)
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Promowanie idei 

krwiodawstwa wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski"

"WIELKOPOLSCY 

KREWNI"

(§6 p. 6, pkt.2)

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.

1 ok. 2 000 (i-m)

"Promowanie idei 

krwiodawstwa wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski"

"Nie bądź obojętny - 

podziel się życiem - oddaj 

krew"

(§6 p. 6, pkt.2)

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.

1 ok. 1500 (i-m.)

"Promowanie idei 

krwiodawstwa wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski"

"Promocja idei 

honorowego 

krwiodawstwa"

(§6 p. 6, pkt.2)

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.

0 ok. 2000 (i-m.)
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Promocja zdrowia 

psychicznego wśród 

mieszkańców 

Wielkopolski"

"Promocja zdrowia 

psychicznego wśród 

Wielkopolan. Zdrowa 

Wielkopolska"

(§6 p. 6, pkt.3)

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Młodych 

Twórców V.I.T.R.I.O.L

25.07-31.12.2012

W ramach zadania 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 wemitowany 

spot radiowy.  

0 bd (i-m)

"Działania edukacyjne z 

zakresu problematyki 

HIV/AIDS adresowane 

do osób zajmujących 

się profesjonalnie tą 

tematyką"

"Przygotowanie 

edukatorów do realizacji 

projektu edukacji 

rówieśniczej "Młodzieżowi 

Liderzy Zdrowia - kontra 

HIV"

(§6 p. 6, pkt.4)

Polskie Towarzystwo 

oświaty Zdrowotnej - 

Oddział Terenowy w 

Poznaniu

01.07-30.11.2012

W ramach zadania 

wyszkolono i wyposażono 48 

młodzieżowych liderów 

zdrowia do prowadzenia 

zajęćz młodzieżą z terenu woj. 

Wielkopolskiego  z zakresu 

profilaktyki HIV/AIDS, którzy 

przeprowadzili 31 szkoleń dla  

uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych po 20 

osób/każde. 

0 48
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Działania mające na 

celu wzmocnienie 

działalności Punktu 

Konsultacyjno - 

Diagnostycznego"

"Wzmocnienie działania 

Punktu Konsultacyjno - 

Diagnostycznego w 

Wielkopolsce"

(§6 p. 6, pkt.4)

Fundacja 

Simontonowski Instytut 

Zdrowia Lublin 

15.08-31.12.2012

W ramach zadania 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.

3 530

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie wzmacniania 

kapitału społecznego 

poprzez rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego w roku 

2012.

 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

0 ~ 1000 osób

Departament Organizacyjny i Kadr
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

„Historia Szkoły 

Podstawowej w Głomsku 

w latach 1929 – 2010” – 

rola szkoły w środowisku 

wiejskim

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Sportu 

oraz wsi Czernice, Pod 

Nazwą 

„KrólewskaWieś”

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 kutury. 

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.

2 i-m

55



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

XV Buczkowska 

Konferencja Naukowa 

„Piśmiennictwa 

Krajeńskiego spotkania 

wtóre”

Stowarzyszenie 

Przyjazna Edukacja

09.08.2012 – 

20.09.2012

uczestnicy zapoznali się z 

osiągnieciami naukowymi, 

popularnonaukowymi, 

kulturalnymi Złotowszczyzny, i 

całej krajny jako ważnego 

regionu z własnym 

piśmiennictwem. Podniesiono 

stan wiedzy na ww. temat. 

Wspomagano pracę 

nauczycieli regionalistów. 

Uświadomiono uczniom 

regionu z każdego typu szkół 

stan wiedzy nt. Krajny i jej 

osiagnięć w dziedzinie 

piśmiennictwa. Buczkowska 

Konferencja naukowa jest 

działaniem artystycznym, które 

rozbudziło zainteresowanie 

językiem Krajny, jej kulturą i 

tradycjami. Pobudziło do 

uczestnictwa w amatorskim 

ruchu artystycznym, stworzyło 

warunki do rozwoju twórczej 

działalności członków zespołu 

Krajniacy. Zintegrowano 

lokalną społeczność poprzez 

udział w projekcie, rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego, pobudzenie 

do współodpowiedzialności za 

przyszłość naszego regionu, 

kraju. Było to wydarzenie 

promujące Wielkopolskę jako 

miejsce przeyjazne dialogowi 

obywatelskiemu.

Ponadto:

0 0
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

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.,

rozdystrybułowano 500 

broszur promocyjno-

informacyjnych wśród 

subregionalnych 

organizacji/instytucji, miejsc 

publicznych.

1 83
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

Fundacja Odzew
15.08.2012 – 

15.11.2012

Najważniejszym osiagniętym 

rezultatem projektu jest 

powstanie kapitału 

społecznego poprzez 

mobilizację, kreatywność, 

aktywność i zaangażowanie 

uczestników projektu. 

Edukacja obywatelska 

realizowana podczas 

wykonywania zadań 

uczestników przyczyniła się do 

zwiększenia wiedzy z zakresu 

funkcjonowania społeczeństwa 

obywatelskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

potencjału i zasobów swoich 

"Małych Ojczyzn". W 

uczestnikach wzrosło poczucie 

przynależności do swojego 

regionu i dumy z tożsamości i 

dziedzictwa przodków. Dzieki 

realizacji projektu wzrosła 

samoocena młodych 

Wielkopolan z terenów 

wiejskich. Wartością dodaną 

projektu jest fakt 

uczestniczenia w nim dzieci w 

wieku przedszkolnym (5 lat), 

które z wielkim 

zaangazowaniem wykonywały 

powierzone im zadania.

Ponadto udało się 

przeprowadzić takie 

przedsięwzięcia jak:

~ warsztaty eudkacyjne dla 90 

uczniów szkół podstawowych i 

190
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

Budowa Kapitału 

Społecznego

Fundacja Kolegium 

Wigierskie

17.10. – 

03.12.2012r.

W wyniku działań podjetych 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 

majacych 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.

0 0
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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)

Zjazd Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów Wolontariatu

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna Związek 

Organizacji 

Pozarządowych

17.10. – 

18.11.2012r.

~ Zorganizowanie w Poznaniu 

pierwszego zjazdu 

Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu,

~ przyjazd 18 przedstawicieli 

Regionalnych Centrów 

Wolontariatu z całej Polski

~ rozwój i promocja 

wolontariatu i aktywności 

obywatelskiej wśród 

mieszkańców kraju i 

Wielkopolski,

~ wzmocnienie głównych 

animatorów wolontariatu w 

Polsce,

~ rozwój standardów pracy 

Regionalnych Centrów 

Wolontariatu

0 18

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie "Z 

Edukacją w Przyszłość"

11.07.2012 - 

15.07.2012

Organizacja festynu pod 

hasłem "Swięto Odnowy Wsi", 

przeprowadzono konferencję 

na temat roli stowarzyszeń w 

procesie odnowy wsi, oraz 

stworzono ścieżkę historyczną 

śladem miejscowych legend.

18 400

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie "Warto 

Pomagać"

12.07.2012 - 

15.10.2012

Stworzenie placu zabaw i 

rekreacji (montaż karuzeli, 

ławek, nasadzenie roślin), 

organizacja festynu Jarmark 

Smaków.

24 300

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Wierzeje

13.07.2012 - 

15.10.2012

Stworzenie siłowni 

zewnętrznej, uporządkowanie 

terenu, nasadzenie roślin.

19 150

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie Feniks 
19.07.2012 - 

15.07.2012

Organizacja warsztatów 

kulinarnych dla dzieci, pokaz 

pieczenia chleba.

4 160

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

"Razem dla Kultury"

12.07.2012 - 

15.10.2012

Stworzenie siłowni dla 

mieszkańców wsi.
5 1000

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Towarzystwo Przyjaciół 

Kierzna

13.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie terenu 

poprzez stworzenie placu 

zabaw, montaż ławek oraz 

nasadzenie roślin. 

Zorganizowano festyn dla 

mieszkańców z konkursami i 

nagrodami.

34 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi "Dla 

Wysocka Małego i 

Smardowa"

13.07.2012 - 

15.10.2012

Stworzenie miejsca spotkań 

dla mieszkańców, 

uporządkowanie terenu, 

wyposażenie placu zabaw, 

montaż ławek, nasadzenie 

roślin. Zakup ogrodowych gier 

planszowych

30 228

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie Nasze 

Kaliskie

05.07.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynku wraz z 

plenerem malarskim.
14 mieszkańcy wsi
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich 

Gminy Stare Miasto

16.07.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynu, którego 

przedmiotem przewodnim były 

potrawy z ziemniaków. 

Wydanie broszury z 

przepisami z ziemniaków.

31 200

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Fundacja  „Wrota 

Wielkopolski"  

16.08.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynu wraz z 

grami, zabawami, pokazem 

garncarstwa i pokazem gry w 

boule.

9 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Fundacja Mielnica
11.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie terenu 

poprzez budowę altany, zakup 

ławek, stołu i huśtawki.

2 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich na Rzecz 

Promocji i Rozwoju 

Gminy Ślesin

16.07.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynu, którego 

przedmiotem przewodnim były 

potrawy przygotowane z 

mleka.

6 300

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

„Razem”

17.07.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynu 

rodzinnego pod nawą "Święto 

pieczonej pyry", którego 

przedmiotem przewodnim były 

potrawy przygotowane z 

ziemniaków.

3 500

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Mieszkańców dla 

Rozwoju Wsi Poroże

13.07.2012 - 

15.10.2012

Zorganizowanie wiejskiego 

turnieju pilki siatkowej oraz 

festynu dla mieszkańców.

4 mieszkańcy wsi
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie w Gołańczy 

18.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie przestrzeni 

poprzez wymianę 

zniszczonego chodnika, 

naprawę schodów i podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych. 

Montaż ławek na strzelnicy.

7 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Fundacja Forum 

Działań Pozytywnych

12.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie przestrzeni 

do wspólnego spędzania 

czasu (montaż ławek, 

wyrównanie terenu), 

organizacja spotkań 

przedstawiających historię 

miejscowości.

8 300

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

OSP Czeszewo
12.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie terenu 

poprzez zakup bramy 

wjazdowej, budowy grilla, 

montażu ławek, utworzenie 

boiska do piłki nożnej.

19 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Ochotnicza Straż 

Pożarna we Wróblinie   

20.07.2012 - 

15.10.2012

Modernizacja strażnicy i 

stworzenie świetlicy wiejskiej.
8 mieszkańcy wsi

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

„SOCIUS"

13.07.2012 - 

15.10.2012

Przygotowanie strojów dla 

chóru, nauka śpiewu z 

instruktorem.

2 22

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie 

Rewitalizacji Wsi Linie 

„Cztery Jeziora"

17.07.2012 - 

15.10.2012

Stworzenie placu zabaw dla 

dzieci oraz organizacja 

jednodniowej imprezy 

sportowej.

9 400
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Stowarzyszenie „Nasze 

Brody"

13.07.2012 - 

15.10.2012

Organizacja festynu, którego 

tematem przewodnim były 

potrawy przygotowane z 

ziemniaków.

11 100

"Pięknieje wielkopolska 

wieś"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 1 Programu 

współpracy na rok 2012

Ludowy Klub Sportowy 

Baborówko

13.07.2012 - 

15.10.2012

Zagospodarowanie przestrzeni 

przy boisku sportowym 

poprzez wyrównanie terenu i 

montaż dwóch wiat dla 

sportowców.

3 mieszkańcy wsi

"Promocja Sieci 

Dziedzictwa 

Kulinarnego 

Wielkopolski"

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 4 Programu 

współpracy na rok 2012

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.

0
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

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 4 Programu 

współpracy na rok 2012

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

1
mieszkańcy 

Wielkopolski
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

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

Działalności 

wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, § 6 

ust. 12 pkt 4 Programu 

współpracy na rok 2012

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. 

1 mieszkańcy Kalisza 

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2012

XXI Memoriał Leona Kozy 

Kozarskiego - Puchar 

Polski (§6 pkt 4 art. 2b)

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego w 

Poznaniu 

02.04-15.05.2012

- podniesienie umiejętności 

techniczno-taktycznych 

zawodników i studentów 

wszystkich poznańskich - 

wyłonienie

brak danych 62

Departament Sportu i Turystyki
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2013

IV Memoriał im. Jigoro 

Kano w Judo - Otwarty 

Puchar Polski (§6 pkt 4 

art. 2b)

Akademia Judo w 

Poznaniu

27.09 -

12.11.2012

- zachęcanie dzieci do 

uprawiania sportu,

- podwyższenie umiejętności 

sportowych,

- promocja Wlkp.

brak danych 632

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2014

Turniej Międzynarodowy w 

gimnastyce artystycznej 

Poznań 2012 (§6 pkt 4 art. 

2b)

Międzyszkolny Klub 

Sportowy ,,Dąbrówka'' 

Sekcja Gimnastyki 

Artystycznej w 

Poznaniu 

02.04-30.06.2012

- popularyzacja gimnastyki 

artystycznej,

- zapoznanie gości 

zagranicznych z naszym 

miastem,

- wysokie miejsca 

zawodniczek na turnieju,

brak danych 56

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2015

Międzynarodowe Zawody 

w Chodzie Sportowym - 

Zaniemyśl 2012  (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolskie 

Zrzeszenie LZS w 

Poznaniu

02.04-05.05.2012

- promocja Wlkp. i 

zawodników z Wlkp.

- popularyzowanie chodu 

sportowego,

- uzyskanie rekordów 

życiowych,

- uzyskanie wskaźników do 

startu w PE, PŚ i Olimpiadzie,

50 195
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2016

 XXXIV Memoriał 

Fechmistrza Jana 

Pieczyńskiego we florecie 

kobiet i mężczyzn (§6 pkt 

4 art. 2b)

Klub Sportowy AZS 

AWF w Poznaniu

14.04.-

15.04.2012

- udział zawodników z całego 

kraju,

- osiągnięcie wysokich pozycji 

finałowych

- propagowanie szermierki

brak danych 99

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2017

XX Turniej o Puchar 

Sobieskiego (§6 pkt 4 art. 

2b)

Klub Sportowy 

,,SOBIESKI'' w 

Poznaniu

02.04.-

31.12.2012

-wyłonienie zawodników do 

OOM, MP, ME, MŚ w grupie 

kadetów,

- podnoszenie umiejętności 

technicznych walki sportowej

- utrwalenie szlachetnej 

postawy

brak danych 112

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2018

 XX Ogólnopolski Turniej 

Szachowy dla dzieci i 

młodzieży do lat 16 o 

Drużynowy Puchar 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego i 

Indywidualny Puchar 

Prezydenta Miasta Kalisza 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Szachowo Warcabowe 

w Kaliszu

02-30.04.2012

- wyłonienie najlepszych 

zawodników i drużyn w 

poszczególnych kategoriach 

wiekowych,

- podniesienie poziomu 

sportowego i umiejętności 

szachowych,

brak danych 69
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2019

XXI Międzynarodowy 

Festiwal Szachowy w 

Poznaniu  (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Związek 

Szachowy
01.05-30.09.2012

- wyłonienie najlepszych 

graczy i drużyn w 

poszczególnych kategoriach 

wiekowych,

- podniesienie poziomu 

sportowego i umiejętności 

szachowych,

5 92

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2020

IX Włościańskie Zawody w 

Powożeniu Zaprzęgami 

(§6 pkt 4 art. 2b)

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,

8 ok. 120

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2021

Puchar Wielkopolski w 

Rugby (§6 pkt 4 art. 2b)

Rugby Klub Sportowy 

Sparta Jarocin
02.04-30.04.2012 

- zaangażowanie jak 

największej ilości dzieci i 

młodzieży w działalność 

sportową,

- popularyzacja zdrowego stylu 

życia,

 - ochrona przed 

uzależnieniami

brak danych 120
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2022

Ogólnopolski Turniej 

Koszykówki z okazji 100 

lecia (§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy "Polonia 

1912" w Lesznie 

02.04.-

05.05.2012

- promocja woj. Wlkp., Leszna 

i Klubu,

- zdobycie jak najwyższych 

miejsc w turnieju

brak danych ok.60

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2023

Organizacja maratonu 

rowerowego "Bike Maraton 

Wielkopolska 2012" (§6 

pkt 4 art. 2b)

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko 

"Pałuki" w Wągrowcu

02.04.-

30.04.2012

- promocja roweru jako 

zdrowego sposobu na 

spędzanie wolnego czasu,

-promocja województwa,

brak danych 937

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2024

XXVII Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski Szlakiem 

Bursztynowym Hellena 

Tour 2012 (§6 pkt 4 art. 

2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Kolarskie w Kaliszu  
02.04-30.04.2012

- umożliwienie rywalizacji i 

sportowego sprawdzenia się,

- popularyzacja i promocja 

kolarstwa wśród dzieci i 

młodzieży,

- promocja województw,

brak danych 180
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2025

Wiosenne Biegi 

Przełajowe  (§6 pkt 4 art. 

2b)

Szkolny Klub Sportowy 

"Jantar" w Racocie 
02.04-30.04.2012

- zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży i 

dorosłych,

- oderwanie od nałogów,

- podniesienie sprawności 

fizycznej,

- integracja środowiska,

brak danych 471

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2026

VIII Ogólnopolski Turniej 

Piłki Ręcznej Chłopców 

"Spartakus Cup"  (§6 pkt 4 

art. 2b)

Uczniowski Klub 

Sportowy "Spartakus 

Buk" w Buku 

02.04-04.05.2012

- popularyzacja piłki ręcznej;

-sprawne przeprowadzenie 

turnieju;

- zajęcie miejsca 1-3 przez 

UKS Spartakus

brak danych 160

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2027

Amatorskie Mistrzostwa 

Wielkopolski w grach 

singlowych w tenisie 

ziemnym (§6 pkt 4 art. 2b)

Wiejskie Towarzystwo 

Tenisowe w Solcu 
28.05-14.07.2012

- promocja aktywnego stylu 

życia;

- promocja tenisa ziemnego;

- promocja gminy Krzykosy i 

woj. Wlkp.

- popularyzacja kortów 

tenisowych Solcu;

10 24
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2028

Międzynarodowy Turniej 

IV Puchar im. Bogusława 

Rybackiego w Rugby (§6 

pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy 

"Posnania" w Poznaniu 
02-29.04.2012 

- uczczenie pamięci 

Bogusława Rybackiego;

- popularyzacja rugby wśród 

dzieci i młodzieży

brak danych 120

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2029

XL Błękitna Wstęga 

Wielkopolski - IV Memoriał 

Henryka Helaka (§6 pkt 4 

art. 2b)

Ludowy Klub Jeździecki 

,,ABARIA'' w Iwnie

04.04.-

21.05.2012

-podniesienie umiejętności 

sportowych, pozwalających na 

start w zawodach krajowych;

-integracja środowiska woj. 

wlkp.;

- propagowanie zdrowego 

stylu życia

brak danych 99

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2030

Ogólnopolski Turniej 

Karate "Kalisz Cup 2012" 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy "TORNADO" 

w Kaliszu 

12.04 - 

27.05.2012

- zwiększenie popularności 

karate WKF;

- promocja Kalisza i Wlkp;

- wzmocnienie pozycji klubu;

8 150
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2031

Puchar Polski w kolarstwie 

górskim XC (§6 pkt 4 art. 

2b)

Towarzystwo Sportowe 

MTB Team Środa 

Wlkp. w Środzie Wlkp.

06.04.-

21.05.2012

- popularyzacja kolarstwa 

górskiego;

- wypromowanie wlkp,;

- wyłonienie najlepszych 

zawodników;

brak danych 120

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2032

Turniej Dzieci we florecie 

oraz w szabli (§6 pkt 4 art. 

2b)

Klub Sportowy AZS 

AWF w Poznaniu 

19.05.-

20.05.2012

- liczny start zawodników;

-  podniesienie poziomu 

wyszkolenia technicznego;

- wychwycenie braków w 

szkoleniu;                                                                                       

brak danych 196

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2033

VII Poznań Waterpolo Cup 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy AZS 

AWF w Poznaniu

02.05.-

30.06.2012

-spotkanie się największej 

liczby klubów w Polsce na 

turnieju waterpolowymi 

wyłonienie najlepszych 

zawodników

brak danych ok. 200
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2034

 Ogólnopolski Turniej UKS-

ów Młodzików i Młodziczek 

w zapasach styl wolny i 

zapasach kobiet (§6 pkt 4 

art. 2b)

LKS "Ceramik" w 

Krotoszynie 
18.04-05.06.2012

- utrzymanie wysokiego 

poziomu sportowego 

krotoszyńskich zapasów,

- popularyzacja sportu w 

środowisku wiejskim,

- promocja dorobku 

zapaśników;

brak danych 104

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2035

Ogólnopolski Memoriał im. 

J. Maćkowiaka w tenisie 

stołowym (§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Tenisa Stołowego 
02.05-17.06.2012

-podniesienie poziomu 

sportowego poprzez cykl 

rywalizacji;

- promocja tenisa stołowego;

- oddanie pamięci zmarłemu J. 

Maćkowiakowi w I rocznicę;

brak danych 94

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2036

Regaty Kajakowe 

–memoriał im. T. Pasika 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Wioślarskie
02.04-10.06.2012

- popularyzacja regat 

kajakowych i sportów wodnych 

wśród dzieci i młodzieży;

- sprawdzenie możliwości 

startowych;

- zdobycie nowych 

doświadczeń organizacyjnych

brak danych 145
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2037

XXXVI Ogólnopolski 

Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt (§6 pkt 4 art. 

2b)

Kępiński Klub Sportowy 

Polonia
22.04-12.06.2012

- wyłonieni najlepszej drużyny 

turnieju;

- porównanie poziomu gry i 

umiejętności zawodniczek;

- propagowanie zdrowego 

stylu życia i Ziemi Kępińskiej;

brak danych ok. 256

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2038

Międzynarodowy Turniej 

Klasyfikacyjny 

Europejskiej Federacji 

Tenisowej Młodzików do 

lat 14 (§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy 

„Promień” w Opalenicy
06.04-27.05.2012

- umożliwienie zawodnikom 

startu w zawodach 

międzynarodowych w Polsce;

- wzrost poziomu sportowego 

tenisistów;

- zdobycie jak największej 

ilości punktów w klasyfikacji 

europejskiej;

5 128

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2039

Organizacja Półmaratonu 

Crossowego „Latający 

Olęder” (§6 pkt 4 art. 2b)

Nowotomyski Klub 

Biegacza „Chyży” Stary 

Tomyśl

02.04-07.05.2012

- wzrost zainteresowania 

bieganiem;

- poprawa stanu zdrowia 

fizycznego;

- wzrost świadomości istnienia 

na terenie Wlkp. osadnictwa 

olęderskiego;

11 203
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2040

Finały XV Otwartych 

mistrzostw TKKF w 

Tenisie (§6 pkt 4 art. 2b)

TKKF „Korty” 
16.05.-

05.07.2012.

- poprawa sprawności 

fizycznej;

-rozwijanie zainteresowań;

- ograniczenie patologii;

- podniesienie rangi sportu 

wielkopolskiego;

8 37

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2041

Jubileuszowe X Grand Prix 

Wrześni o Mistrzostwo 

Polski w Siatkówce 

Plażowej Mężczyzn  (§6 

pkt 4 art. 2b)

Wrzesiński Ludowy 

Klub Piłki Siatkowej 

„Progress”

01.05.-

30.06.2012

- popularyzacja aktywnego 

trybu życia;

- kształtowanie w ludziach 

zamiłowania do sportu;

- współuczestniczenie w 

turniejach sportowych;

brak danych 60

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2042

Regaty Żeglarskie o 

„Puchar Zbąszynia” – 

zaliczane do punktacji 

Pucharu Polski (§6 pkt 4 

art. 2b)

Zbąszyński Klub 

Żeglarski
23.05-09.07.2012

- podniesienie kwalifikacji i 

umiejętności żeglarskich;

- aktywny wypoczynek na i nad 

wodą;

- integracja środowiska 

żeglarskiego;

brak danych 8
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2043

XI Ogólnopolski Turniej 

Tenisowy im. W Gąsiorka 

(§6 pkt 4 art. 2b)

UKS Sigma Poznań 15.05-04.07.2012

-popularyzacja tenisa 

ziemnego w Wlkp.;

-wyłonienie najlepszych 

tenisistów/ek;

-kultywowanie pamięci W. 

Gąsiorka

3 68

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2044

Organizacja 

ogólnopolskich zawodów- 

XVIII Kolski Triatlon (§6 

pkt 4 art. 2b)

Międzyszkolny  Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy TRIATHLON

26.04-11.06.2012

- promocja Województwa 

Wielkopolskiego

- popularyzacja dyscypliny 

wśród młodzieży i dorosłych

- pokazanie dorobku kultury ba 

arenie ogólnopolskiej

ok. 5 289

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2045

XI Ogólnopolskie zawody 

konne w skokach przez 

przeszkody- CSN Grand 

Prix Fundacji Orła Białego 

i Polskich Producentów 

Żywności (§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Jeździecki Agro- 

Handel Śrem stajnia 

Olsza

16.05.-

02.07.2012

- integracja środowiska

- propagowanie uprawiania 

sportu i aktywnego 

wypoczynku

- propagowanie zdrowego 

stylu  życia

- możliwość podniesienia 

umiejętności sportowych

9 98
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2046

Ogólnopolskie Regaty 

Kajakowe X Memoriał im. 

Andrzeja Kulczaka (§6 pkt 

4 art. 2b)

Klub Sportowy 

"Posnania" w Poznaniu 
01.05-30.06.2012

- popularyzacja dyscypliny

-uczczenie pamięci Andrzeja 

Kulczaka

- popularyzacja ducha fair play

- popularyzacja aktywności 

fizycznej

3 276

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2047

Organizacja 

Międzynarodowego 

Mityngu 

Lekkoatletycznego Grand 

Prix Leszna (§6 pkt 4 art. 

2b)

Leszczyński Klub LA 

„Krokus- Astromal”
06.05-21.06.2012

- realizacja kalendarza 

wojewódzkiego i 

ogólnopolskiego

- możliwość uzyskania 

minimum

- uzyskanie przez zawodników 

klas mistrzowskich, klas I i 

młodzieżowych

brak danych 185

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2048

Regaty Wioślarskie w 

ramach 

Międzynarodowych 

Warsztatów Wioślarskich 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Wioślarskie
02.04-10.07.2012

- wymiana doświadczeń 

między trenerami

- wymiana doświadczeń 

działaczy w sprawie 

organizacji zawodów

brak danych 126
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2049

Puchar Świata w Sprincie 

Kajakowym (§6 pkt 4 art. 

2b)

Polski Związek 

Kajakowy,
02.04-31.12.2012

- promocja Województwa 

Wielkopolskiego

- integracja środowiska 

sportowego

- podnoszenie kwalifikacji 

przez zawodników

- popularyzacja dyscypliny

brak danych ponad 600

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2050

Organizacja imprezy 

sportowo- rekreacyjnej z 

okazji 100- lecia klubu KS 

„Warta” (§6 pkt 4 art. 2b)

KS Warta Poznań 16.05-30.09.2012

- kształtowanie pozytywnego 

wizerunku KS „Warta”

- rozrywka i integracja 

uczestników imprezy

brak danych 373

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2051

Organizacja finału 

wojewódzkiego zawodów 

dziecięcych PN. „Czwartki 

LA (§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolski Związek 

LA
01.05-30.06.2012

- popularyzacja LA wśród 

dzieci i młodzieży

- konsolidacja młodzieży z 

różnych środowisk

brak danych 250
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2052

IX Amica Cup- Otwarty 

Ogólnopolski Turniej 

Kręglarski (§6 pkt 4 art. 

2b)

Klub Kręglarski 

„Dziewiątka” Wronki

24.04.-

11.06.2012

- promowanie Województwa 

Wielkopolskiego

- czynne spędzanie czasu 

wolnego

- integracja dzieci

- upowszechnianie zdrowego 

stylu życia

6 132

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2053

Mistrzostwa Europy w 

Motocrossie Motocykli (§6 

pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie OTS  

„Motoklub Oborniki”
16.05-02.07.2012

- promocja aktywnego trybu 

życia

- zwiększenie świadomości 

społecznej dot. 

Bezpieczeństwa w sporcie

- edukacja dzieci i rodziców w 

zakresie możliwości 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego

brak danych 54

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2054

X Puchar Polski w 

Brazylijskim Jiu- Jitsu (§6 

pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy 

Copacabana Konin

21.04 - 

31.05.2012

- popularyzacja Konina

- popularyzacja dyscypliny

- aktywizowanie mieszkańców 

Konina do aktywnego 

spędzania czasu wolnego

brak danych 438
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2055

XII Międzynarodowy 

Turniej Piłki Nożnej 

Chłopców rocznika 1999 i 

młodszych o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Kępno „Małe Euro” oraz IV 

Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej Oldboyów o 

Puchar Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kępnie 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Marcinki” 

Kępno

21.05.-

09.07.2012

- propagowanie zdrowego 

trybu życia

- umacnianie kontaktów 

sportowych z zawodnikami z 

innych krajów

- promocja Kępna i Ziemi 

Kępińskiej

12 180

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2056

Ogólnopolskie Regaty 

Kajakowe 

Długodystansowe 

Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego o Puchar 

WZKaj (§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Kajakowy Poznań
02.04-30.07.2012

-  zwiększenie popularności 

sportu kajakowego

- promocja aktywnego trybu 

życia

- zwiększenie współpracy z 

okręgowymi związkami 

kajakowymi

brak danych 325

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2057

12. Ogólnopolski Maraton 

Kajakowy Warta 

Challenge Grand Prix PZK 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 

Wodnej Warta

02.04-15.07.2012

- promocja szlaku 

turystycznego na rzece Warcie

- propagowanie aktywnego, 

zdrowego i trzeźwego trybu 

życia

- podnoszenie umiejętności 

przez uczestników maratonu

brak danych 91
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2058

Mistrzostwa Polski 

Skuterów Wodnych (§6 

pkt 4 art. 2b)

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego - 

Oddział miejski w 

Chodzieży

02.05-18.06.2012

- popularyzacja dyscypliny

- promocja Chodzieży

- pokaz ratownictwa wodnego 

dla publiczności

13 48

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2059

XVI Memoriał im. J. 

Kołodziejczyka w tenisie 

stołowym (§6 pkt 4 art. 2b)

Uczniowski Klub 

Sportowy Tenisa 

Stołowego w 

Obornikach

01.05-30.06.2012

- propagowanie kultury 

fizycznej

- podnoszenie umiejętności 

zawodników

- zwiększenie prestiżu klubu

- konsultacja doświadczeń 

trenerskich

25 115

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2060

Grand Prix Wojciecha 

Fibaka (§6 pkt 4 art. 2b)

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego w 

Poznaniu

07.05-15.08.2012

- podniesienie umiejętności 

techniczno- taktycznych 

zawodników

- promocja poznania

- propagowanie zdrowego 

stylu życia i aktywnego 

spędzania czasu wolnego

brak danych 62
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2061

II Ogólnopolski Turniej 

Oldboyów w piłce 

siatkowej (§6 pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie 

Siatkarz Turek

15.06.-

30.07.2012

- podniesienie umiejętności 

technicznych i taktycznych 

zawodników

- wymiana doświadczeń 

sportowych

- popularyzacja dyscypliny

16 48

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2062

Wielkopolskie Parafiady 

Regionalne 2012 (§6 pkt 4 

art. 2b)

Stowarzyszenie 

Parafiada im. Św. 

Józefa Kalasancjusza

10.05-13.07.2012

- popularyzacja aktywności 

sportowej wśród dzieci;

- upowszechnianie idei sportu;

- poprawa jakości edukacji 

formalnej i nieformalnej;

17 1750

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2063

Festiwal Jeździecki 

Baborówko, 

Międzynarodowe Zawody 

w WKKW Mistrzostwa 

Polski Młodych Jeźdźców 

w WKKW (§6 pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie 

Jeździeckie Baborówko

13.06.-

30.07.2012

- promocja regionu 

szamotulskiego oraz 

Województwa 

Wielkopolskiego;

- odtworzenie tradycji 

Wszechstronnego Konkursu 

Konia Wierzchowego w Wlkp.;

- pozyskanie nowych członków 

Stow. Jeździeckiego 

Batorówko oraz rozwój 

działalności tej organizacji;

30 186

82



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2064

Mistrzostwa Polski w 

Kolarstwie Szosowym 

Masterów i amatorów- 

Śrem 2012 (§6 pkt 4 art. 

2b)

Poznańskie 

Towarzystwo Cyklistów
16.05-29.06.2012

- popularyzacja kolarstwa

- promocja województwa 

Wielkopolskiego

- promocja miasta Śrem i 

powiatu śremskiego

brak danych 300

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2065

Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej Juniorów z 

udziałem reprezentacji 

Dolnej Saksonii (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Piłki Nożnej,
01.06-23.07.2012

- popularyzacja dyscypliny

- popularyzacja idei mistrzostw 

Europy seniorów 2012-09-10- 

zapoznanie zawodników 

wielkopolski z innym 

systemem gry zespołu 

niemieckiego

brak danych 100

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2066

Organizacja 

Ogólnopolskich Zawodów 

Kajakowych dla 

młodzików, juniorów 

młodszych i juniorów (§6 

pkt 4 art. 2b)

Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe

02.04-31.07.2012

- upowszechnianie wśród 

dzieci i młodzieży potrzeb 

aktywnych form spędzania 

czasu wolnego

- zwiększenie zainteresowania 

kajakarstwem wśród dzieci i 

młodzieży

- potwierdzenie sprawności i 

możliwości organizacyjnych 

realizatora zadania

brak danych 226
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2067

Międzynarodowy dziecięcy 

turniej piłki nożnej Mini 

Euro 2012 w Choczu (§6 

pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy „Prosna- 

Chocz- Kwileń”
30.05-22.07.2012

- upowszechnianie sportu 

wśród dzieci

- rozwijanie piłkarskich 

umiejętności

- integracja dzieci i nawiązanie 

współpracy miedzy szkołami

brak danych 50

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2068

Wspólna Runda 

Wyścigowych 

Motocyklowych Mistrzostw 

UEM Alpe Adria, Zawodów 

Kwalifikacyjnych do 

Mistrzostw Europy oraz 

Wyścigowych 

Motocyklowych Mistrzostw 

Polski (§6 pkt 4 art. 2b)

Automobilklub 

Wielkopolski
26.06-14.08.2012

- rozwijanie umiejętności przez 

zawodników

- popularyzacja sportu 

motocyklowego

- promocja Toru „Poznań”

brak danych 206

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2069

XXII Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski (§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Kolarski

10.07-26.08. 

2012 

- popularyzacja i 

upowszechnienie kolarstwa 

szosowego

- pozyskanie dzieci i młodzież 

do uprawiania tej dyscypliny

- promocja regionu

brak danych 173
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2070

Grand Prix Wielkopolski w 

pływaniu 

długodystansowym 2012

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Pływacki

01.05.-

01.09.2012.

- wyłonienie zwycięzców 

poszczególnych edycji

- popularyzacja regionu

- popularyzacja dyscypliny i 

całej imprezy

brak danych 384

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2071

Regaty Srebrny Żagiel 

Optymista i III Eliminacje 

Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży (§6 pkt 4 art. 

2b)

Jacht Klub Wielkopolski 28.06-13.08.2012

- popularyzacja żeglarstwa

- rywalizacja między 

zawodnikami

- promocja aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież

brak danych 357

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2072

Puchar Europy Kadetów w 

szabli kobiet i mężczyzn 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Koniński Klub 

Szermierczy

16.08.- 

01.10.2012

- sprawdzenie umiejętności 

zawodników

- popularyzacja 

współzawodnictwa

- propagowanie aktywności 

fizycznej

brak danych 211
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2073

XX Międzynarodowy 

Puchar Polski „Polska- 

Dania- Niemcy” w 

Kręglarstwie Parkietowym 

w Śremie. (§6 pkt 4 art. 

2b)

Ognisko TKKF „Sokół” 

w Śremie

24.07.-

09.09.2012

- promocja Wielkopolski poza 

granicami kraju

- propagowanie sportu 

kręglarskiego

- szkolenie języka obcego

Brak danych 41

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2074

Międzynarodowe 

Mistrzostwa Wielkopolski 

w Tenisie (§6 pkt 4 art. 2b)

Organizacja 

Środowiskowa AZS 

Poznań

11.06-14.09.2012

- podniesienie umiejętności 

techniczno- taktycznych 

zawodników

- promocja Poznania i 

Wielkopolski

- wyłonienie 

Międzynarodowego Mistrza 

Wielkopolski

brak danych 88

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2075

Wyścig Młodości 2012 - 

Finał Pucharu Polski (§6 

pkt 4 art. 2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Kolarskie w Kaliszu
16.08-17.09.2012

-wyłonienie zwycięzców 

wyścigu oraz całej serii 

Pucharu Polski w 

poszczególnych 

konkurencjach i kategoriach

brak danych ponad 200
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2076

Mistrzostwa Świata 

w Kajak Polo (§6 pkt 4 art. 

2b)

Polski Związek 

Kajakowy w Warszawie
06.08-24.09.2012

- udział sportowców z wielu 

państw,

- zwiększenie ilości osób 

uprawiających ta dyscyplinę,

- promocja Urzędu 

Marszałkowskiego

brak danych ok. 350

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2077

Motorowodne Mistrzostwa 

Świata F-4S oraz 

Motorowodne Finały 

Mistrzostw Polski w klasie 

O125, OSY400, T550  (§6 

pkt 4 art. 2b)

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.

brak danych 46 ekip ok. 150 os.

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2078

Amber Road - drużynowa 

jazda na czas amatorskich  

zespołów kolarskich (§6 

pkt 4 art. 2b)

Gostyński Klub 

Rowerowy 

"CYKLISTTA" w 

Gostyniu

27.07-

10.09.2012.

-popularyzacja kolarstwa i 

jazdy na rowerze w Polsce,

-wzbogacenie krajowej oferty 

sportowej

12 190
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2079

Grand Prix Wielkopolski 

2012 w Koszykówce 

Ulicznej (§6 pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie 

StreetBall Polska w 

Poznaniu

02.04-30.09.2012

-wyłonienie najlepszych 

zespołów w poszczególnych 

turniejach oraz w klasyfikacji 

generalnej,

-promocja obiektów „Orlik”

brak danych ok. 300

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2080

Puchar Nadziei 

Olimpijskich (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Związek 

Kolarski

16.05.-

09.07.2012.

-wyłonienie najlepszych 

zawodników w kategorii 

młodzik i młodziczka;

-popularyzacja kolarstwa 

szosowego i torowego;

-przeciwdziałanie patologiom

brak danych 220

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2081

Puchar Polski Juniorów w 

Szabli Kobiet i Mężczyzn 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Koniński Klub 

Szermierczy w Koninie

20.09.-

04.11.2012

-wywalczenie przez 

zawodników klubu wysokich 

lokat;

-popularyzacja szermierki;

brak danych 104
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2082

VI Krajowe Mistrzostwa w 

Kolarstwie Górskim Osób 

Niepełnosprawnych (§6 

pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie 

,,Niepełnosprawni -

Normalna Sprawa'' w 

Poznaniu

29.08.-

13.10.2012.

-organizacja zawodów na 

poziomie krajowym;

-rozwijanie wydolności i 

sprawności fizycznej osób 

niepełnosprawnych;

-zapewnienie rodzicom 

przeżycia dumy i  radości z 

udziału dzieci 

niepełnosprawnych w 

zawodach;

89 203

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2083

XIX Bieg Olimpijski - Racot 

2012 (§6 pkt 4 art. 2b)

Szkolny Klub Sportowy 

,,JANTAR'' w Racocie
01.08-30.09.2012

-zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży i 

dorosłych;

-oderwanie od nałogów;

-podniesienie sprawności 

fizycznej;

5 ok. 2500

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2084

 IX Ogólnopolski Maraton 

w Kolarstwie Górskim 

Cross-Country "Michałki 

2012 Wieleń" (§6 pkt 4 art. 

2b)

Uczniowski Klub 

Sportowy "Płomień" 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Wieleniu -

15.08-30.09.2012

-zorganizowanie cyklicznej 

imprezy MTB;

-rozbudzenie zainteresowań 

kolarstwem górskim;

-promocja regionu;

10 512
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2085

VI Festiwal Integracyjno-

Sportowy SPARTAKIADA 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Kolskie Stowarzyszenie 

Osób 

Niepełnosprawnych 

"Sprawni Inaczej" w 

Kole

05.09.-

20.10.2012.

- rozwój społecznego 

funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych;

- zdobywanie umiejętności 

społecznych, zaradności 

osobistej;

- kształtowanie wyobrażeń o 

świecie osób 

niepełnosprawnych

40 94

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2086

Wielkopolska Próba 

Kolarska (§6 pkt 4 art. 2b)

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;

brak danych 1271

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2087

IV Memoriał im. Jigoro 

Kano w Judo - Szansą dla 

Każdego  (§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy 

Akademia Judo w 

Poznaniu

-zwiększenie aktywności przy 

osobach niepełnosprawnych, 

przełamywanie barier;

-popularyzacja judo;

-wyłonienie najlepszych 

zawodników w kraju;

-możliwość oglądania walk na 

żywo;

brak danych 640
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2088

Organizacja XXX Turnieju 

w Kręglarstwie 

Młodzieżowym 

"Wielkopolska Zaprasza 

2012" o charakterze 

ogólnopolskim (§6 pkt 4 

art. 2b)

Okręgowy Związek 

Kręglarski w Poznaniu

27.09 - 

12.11.2012

- wzrost poziomu sportowego 

poprzez przygotowanie i start 

reprezentantów Wlkp. w 

zawodach ogólnopolskich

brak danych 75

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2089

Regaty Kajakowe 

"Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego" (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Kajakowy w Poznaniu
02.04-30.10.2012

- popularyzacja sportu 

kajakowego i aktywnego stylu 

życia szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży;

- promocja sportu kajakowego 

w Wlkp.;

- polepszenie umiejętności i 

techniki pływania

17 276

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2090

VIII Międzynarodowy 

Integracyjny Turniej 

Szermierczy (§6 pkt 4 art. 

2b)

Integracyjny Klub 

Sportowy „Leszno”

01.10.-

09.11.2012

-zwiększenie aktywności 

życiowej dzieci i młodzieży;

-integracja osób 

niepełnosprawnych;

-promocja szermierki;

brak danych 110
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2091

III Jesienny Ogólnopolski 

Turniej Piłki Ręcznej (§6 

pkt 4 art. 2b)

UKS "Pantery" w 

Dopiewie
20.09-5.11. 2012

-popularyzacja piłki ręcznej;

-sprawne przeprowadzenie 

turnieju;

-zajęcie miejsca 1-3 przez 

UKS Pantery

brak danych 132

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2092

Grand Prix Wielkopolski w 

Maratonach Rowerowych 

MTB 2012  (§6 pkt 4 art. 

2b)

TKKF ,,PAŁUKI'' w 

Wągrowcu
01.03-31.12.2012

-promocja roweru jako 

zdrowego sposobu spędzenia 

czasu wolnego;

-promocja atrakcyjnych 

krajoznawczo terenów 

województwa

brak danych 1280

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2093

Grand Prix Wielkopolski w 

Półmaratonie 2012 (§6 pkt 

4 art. 2b)

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

brak danych

12759 osobostartów 

133 os. sklasyfikowane 

do GP
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2094

Turniej Orlika o Puchar 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego (§6 pkt 4 

art. 4e)

Szkolny Związek 

Sportowy 

,,WIELKOPOLSKA'' w 

Poznaniu

01.03.-

30.11.2012

- promocja zdrowego stylu 

życia - promocja programu 

"Moje Boisko - Orlik 2012"

20 5000

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2095

XX Jubileuszowe 

Siennieńskie Biegi 

Przełajowe Sienno 2012 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Stowarzyszenie 

Europejskiego 

Dziedzictwa 

Kulturowego w Siennie

05.09-20.10.2012

-wzrost zainteresowania 

aktywną forma wypoczynku;

-utrwalanie nawyku rodzinnej , 

międzypokoleniowej 

aktywności ruchowej;

-promocja regionu;

-integracja 

niepełnosprawnych;

22 820

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2096

VI Memoriał Józefa 

Moczyńskiego (§6 pkt 4 

art. 2b)

Klub Sportowy 

,,SOBIESKI'' w 

Poznaniu

02.04.-31.12. 

2012

-wyłonienie osób z 

predyspozycjami do 

uprawiania zapasów;

-podniesienie umiejętności 

technicznych  walk 

sportowych; 

brak danych 121
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2097

VIII Halowe Mistrzostwa 

Kalisza Osób 

Niepełnosprawnych w 

Lekkiej Atletyce (§6 pkt 4 

art. 2b)

Fundacja Inwalidów i 

Osób 

Niepełnosprawnych 

,,MIŁOSIERDZIE'' w 

Kaliszu

15.10. -

30.11.2012.

-popularyzacja sportu osób 

niepełnosprawnych na terenie 

miasta i regionu;

-likwidacja zjawiska izolacji i 

wykluczenia społecznego;

-rehabilitacja psychofizyczna 

przez sport;

6 174

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2098

Puchar Europy Centralnej 

w Klasie Cadet (§6 pkt 4 

art. 2b)

Żeglarski Ludowy Klub 

Sportowy w Poznaniu
11.04-28.05.2012

- popularyzajca żeglarstwa 

wśród młodzieży

- wyłonienie najzdolniejszych 

sterników z regionu 

województwa

- wyłonienie najzdolniejszych 

pomywaczy pokładów

brak danych brak danych

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2099

Cykl Regat 

Wielkopolskiego 

Okręgowego Związku 

Żeglarskiego w różnych 

klasach oraz regaty o 

Mistrzostwo Województwa 

w tych klasach (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Żeglarski w 

Poznaniu

01.04.-10.11. 

2010  Kiekrz

- podniesienie umiejętności 

techniczno-taktycznych 

zawodników wyczynowych 

zrzeszonych w okręgu; 

- wyłonienie zwycięzców klas 

sportowych i turystycznych

brak danych brak danych
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2100

XXXIII Memoriał W. 

Zielińskiego i J. 

Krukowskiego w 

Kręglarstwie 

Młodzieżowym o 

charakterze ogólnopolskim 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Okręgowy Związek 

Kręglarski w Poznaniu

13.12.-

16.12.2012

-wzrost poziomu sportowego 

reprezentantów Wielkopolski 

w zawodach  ogólnopolskich;

-integracja środowiska 

kręglarzy ;

-uczczenie pamięci 

zasłużonych działaczy;

brak danych 85

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2101

Klubowy Puchar w 

Pływaniu Synchronicznym 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Pływacki
26.10-09.12.2012

-wzmocnienie ducha 

współzawodnictwa;

-popularyzacja pływania 

synchronicznego;

-integracja środowiska 

pływania synchronicznego

brak danych 62

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2102

Międzynarodowe Zawody 

Konne w Skokach Przez 

Przeszkody CSI3*-W -  

Eliminacje Pucharu Świata 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Jeździecki Klub 

Sportowy 

"Przybyszewo" w 

Lesznie

09.10.-

26.11.2012

-promocja województwa w 

Polsce i poza granicami;

-podniesienie poziomu 

jeździectwa;

-zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców w zakresie 

imprez poziomu światowego;

brak danych 100
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2103

Puchar Polski na 

Ergometrze Wioślarskim 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Kaliskie Towarzystwo 

Wioślarskie w Kaliszu 
02.04-10.12.2012

-popularyzacja zawodów na 

ergometrze i sportów 

wodnych;

-sprawdzenie wyników 

poszczególnych zawodników;

-zdobycie nowych 

doświadczeń w organizacji 

zawodów;

brak danych 282

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2104

Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego w 

Wioślarstwie (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Związek 

Towarzystw 

Wioślarskich w 

Poznaniu

15.04-30.06.2012
- wyłonienie mistrza 

województwa w wioślarstwie
brak danych 120

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2105

Turniej koszykówki na 

wózkach (§6 pkt 4 art. 2b)

Fundacja im. Piotra 

Janaszka "Podaj Dalej"
26.11-31.12.2012

- ukazanie sportu osób 

niepełnosprawnych 

społeczności lokalnej,

 - pokazanie emocji w sporcie 

osób niepełnosprawnych,

7 40
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2106

VIII Gwiazdkowy turniej 

piłki nożnej  (§6 pkt 4 art. 

2b)

Kaliski Klub Sportowy 

1925 Włókniarz w 

Kaliszu

15.11-31.12.2012

- zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży i 

dorosłych,

- oderwanie od nałogów,

- podniesienie sprawności 

fizycznej,

- integracja środowiska,

8 105

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2107

Soboty Bokserskie w 

Wielkopolsce (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Bokserski
17.05-31.12.2012

- rozeznanie umiejętności i 

możliwości poszczególnych 

zawodników,

brak danych 46

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2108

Międzyokręgowe Turnieje 

Młodzieżowe (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Bokserski
02.04-31.12.2012

- rozeznanie umiejętności i 

możliwości poszczególnych 

zawodników,

brak danych ok.. 100
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2109

System Zawodów 

Dziecięcych pn. "Czwartki 

Lekkoatletyczne" w 

wybranych miastach 

Województwa 

Wielkopolskiego (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Lekkiej Atletyki
21.05-31.12.2012

- zainteresowanie młodzieży 

lekkoatletyką,

- popularyzacja lekkiej atletyki,

- zagodpodarowanie czasu 

młodzieży

brak danych ponad 2000

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2110

X Memoriał im. 

Władysława Jakubka (§6 

pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy 

Niepełnosprawnych 

Start w Kaliszu

02.11-31.12.2012

- umożliwienie rywalizacji 

sportowej niepełnosprawnym z 

kilku klubów,                               

- sprawdzenie poziomu 

wyszkolenia sportowego,   -

wyłonienie najlepszych 

zawodników przy punktacji 

wielobojowej,                       - 

poprawa wyników, nowe 

rekordy życiowe,                 - 

popularyzacja sportu wśród 

osób niepełnosprawnych,           

- promocja miasta Kalisza i 

Wielkopolski

brak danych 80
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2111

VI Indywidualne 

Mistrzostwa Świata Kobiet 

i Mężczyzn w Kręglarstwie 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy Polonia 

1912 w Lesznie
20.09-27.11.2012

- zdobycie miejsc 1-8 przez 

zawodników Wielkopolskich 

klubów;

- promocja klubu, miasta i 

województwa

20 128

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2112

XX Ogólnopolski Turniej 

Bokserski im. Jana 

Pawlaka z okazji 100-lecia 

Klubu (§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy Polonia 

1912 w Lesznie
15.10-11.12.2012

-zdobycie punktów w rankingu 

ogólnokrajowym,

-promocja klubu, miasta i 

województwa

brak danych 89

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2113

Puchar Świata Juniorów 

Floret Kobiet i Mężczyzn 

(§6 pkt 4 art. 2b)

Klub Sportowy Polonia 

1912 w Lesznie
20.11-31.12.2012

-zdobycie punktów w rankingu 

ogólnokrajowym,

-promocja klubu, miasta i 

województwa

brak danych 161
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2114

Arcan Cup - turniej 

koszykówki ulicznej przy 

ulicznej muzyce (§6 pkt 4 

art. 2b)

Klub Sportowy TDS 

Sport w Trzciance
24.10-24.12.2012

-charytatywna pomoc osobie 

niepełnosprawnej, 

-udział druzyn z różnych stron 

Polski,

-odwiedzenie Trzcianki przez 

400,

-nawiązanie współpracy z 

samorządem terytorialnym

20 100

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2115

Ogólnopolski turniej 

Młodzików w Boksie im. 

Pawła Szydły (§6 pkt 4 art. 

2b)

Wielkopolski Okręgowy 

Związek Bokserski 
1.10-15.12.2012

-wyłonienie najlepszych 

młodzików, reprezentantów 

wlkp. klubów, 

-ocena poziomu sportowego 

zawodników,

brak danych 64

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2116

Międzynarodowe zawody 

w Skokach przez 

Przeszkody CSI3*-W 

CAVALIADA 2012 (§6 pkt 

4 art. 2b)

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu 

30.11-31.12.2012

-promocja województwa w 

Polsce i poza granicami,

-odtworzenie tradycji 

jeździeckiej,

- podniesienie poziomu 

sportowego dzieci i młodzieży

115 300
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

kultury fizycznej 

w roku 2117

Turniej o Mistrzostwo 

Wielkopolski w piłce 

nożnej juniorów młodszych 

B-1 B-2 w hali (§6 pkt 4 

art. 2b)

Wielkopolski Związek 

Piłki Nożnej 
29.11-31.12.2012

-dalsza popularyzacja piłki 

nożnej w Poznaniu i 

Wielkopolsce

brak danych 110

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie wspierania 

zadań publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

ratownicta wodnego 

w roku 2012

Doposażenie organizacji 

pozarządowych 

działających na rzecz 

ratownictwa wodnego w 

województwie 

wielkopolskim w 

specjalistyczny sprzęt 

ratunkowy i utrzymanie 

posiadanego przez te 

organizacje sprzętu w 

stanie sprawności 

technicznej (§6 pkt 3 art. 

2)

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Zarząd w Poznaniu

02.05.2012-

31.12.2012

- uzupełnienie posiadnego 

sprzętu specjalistycznego na 

organizację ratownictwa, 

- utrzymanie w stanie 

sprawności technicznej 

sprzętu pływającego i 

pomocniczego, 

- nadzór i kontrola dokonanych 

napraw

brak danych
20 jednostek 

organizacyjnych
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie wspierania 

zadań publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

ratownicta wodnego 

w roku 2013

Organizacja szkoleń i 

zajęć doszkalających 

ratownikó wodnych z 

terenu województwa 

wielkopolskiego (§6 pkt 3 

art. 1)

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Zarząd w Poznaniu

02.05-31.12.2012

- organizacja kursów 

podstawowych oraz 

dostosowanie do 

obowiązujących standardów,    

- organiazacja szkolenia 

specjalistycznego,     - udział 

przedstawicieli WOPR 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

przedsięwzięciach 

skzoleniowych o charakterze 

centralnym,     - podnoszenie 

kwalifikacji na formach 

doszkoleniowych

brak danych 1580

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

zadania publicznego 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

współpracy 

międzynarodowej 

w roku 2012

Międzynarodowa 

Integracja 

Międzypokoleniowa w 

Wielkopolsce (§6 pkt 14 

art. 1)

Klub Sportowy TSD 

Sport w Trzciance
02.04-15.12.2012

- umożliwienie 

międzynarodowej wymiany 

poglądów i zainteresowań, 

- upowszechnienie integracji 

międzynarodowej,

- wymiana doświadczeń 

dotyczących organizacji 

wymian młodzieży 

10 13
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

krajoznawstwa 

i turystyki 

w roku 2012

Organizacja 

Wielkopolskich Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki

Paragraf 6 ust. 2 pkt 2 

Programu

Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w 

Poznaniu

termin realizacji 

zadania: 22.08-

21.10.2012

# zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

Wielkopolskich Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki

# zapoznanie uczestników z 

wydarzeniami minionych 12 

miesięcy w wielkoposlkiej 

branży i gospodarce 

turystycznej

# poznanie przykładowych 

atrakcji turystycznych Puszczy 

Zielonka

# wymiana wiedzy i 

doświadczeń osób z 

wielkopolskiej branży 

turystycznej 

brak danych 123 os.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

krajoznawstwa 

i turystyki 

w roku 2013

Popularyzacja turystyki i 

krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy o 

walorach turystycznych 

województwa 

wielkopolskiego. Zadanie 

mogło być realizowane 

poprzez: organizację 

imprez lub jednolitych 

tematycznie cykli imprez 

turystycznych i 

krajoznawczych rangi 

wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i 

międzynarodowej 

promujących walory 

turystyczne województwa 

wielkopolskiego, 

organizację konkursów i 

przeglądów turystyczno-

krajoznawczych o zasięgu 

wojewódzkim, 

ogólnopolskim i 

międzynarodowym 

promujących walory 

turystyczne województwa 

wielkopolskiego, 

organizację konferencji i 

seminariów związanych z 

rozwojem turystyki na 

terenie województwa 

wielkopolskiego.

Paragraf 6 ust. 2 pkt 1 i 4 

Programu

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

130

uwaga: nie wszyscy 

oferenci wykazywali w 

sprawozdaniach 

dokładną liczbę 

zaangażowanych 

wolontariuszy

11.830 os.

(w tym imprezy 

masowe)
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

krajoznawstwa 

i turystyki 

w roku 2014

Promocja województwa 

wielkopolskiego. Zadanie 

to mogło być realizowane 

przez: bezpłatne, 

turystyczne wydawnictwa 

promocyjne i informacyjne, 

periodyki i publikacje 

krajoznawcze o 

województwie 

wielkopolskim, zwłaszcza 

w kontekście EURO 2012, 

organizację na terenie 

województwa 

wielkopolskiego wizyt 

studyjnych (tzw. study 

tour) dla dziennikarzy 

krajowych i zagranicznych 

oraz branży turystycznej 

promujących walory 

turystyczne województwa 

wielkopolskiego.

Paragraf 6 ust. 2 pkt 3 i 9 

Programu

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

Ad. 1 - 1 os.

Ad. 2 - nie dotyczy
nie dotyczy
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

krajoznawstwa 

i turystyki 

w roku 2015

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.

Paragraf 6 ust. 2 pkt 7 

Programu

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

Ad. 1 - 1 os.

Ad. 2 - brak danych
nie dotyczy

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

rozwoju i poprawy 

bazy turystycznej 

w roku 2012

Turystyczne oznakowanie 

stanic kajakowych 

znajdujących się na szlaku 

kajakowym rzeki Warty na 

terenie Województwa 

Wielkopolskiego

Paragraf 6 ust. 2 pkt 5 

Programu

Stowarzyszenie "Unia 

Nadwarciańska" w 

Słupcy

termin realizacji 

zadania: 01.05 -

30.11.2012

# 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

brak danych nie dotyczy
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

rozwoju i poprawy 

bazy turystycznej 

w roku 2013

Odnowienie oznakowania 

Ziemiańskiego Szlaku 

Rowerowego

Paragraf 6 ust. 2 pkt 5 

Programu

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości w 

Śremie

termin realizacji 

zadania: 25.04 -

30.11.2012

# odnowiono oznakowanie 245 

km Ziemiańskiego Szlaku 

Rowerowego

# zwiększenie informacji o 

szlaku

# zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej powiatów 

położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie szlaku

# wzrost liczby korzystających 

ze szlaku

brak danych nie dotyczy
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację 

w formie powierzenia 

i wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego 

w dziedzinie 

rozwoju i poprawy 

bazy turystycznej 

w roku 2014

Poprawa stanu bezpłatnej, 

ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej 

oraz utrzymanie i 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

Paragraf 6 ust. 2 pkt 5 

Programu

organizacje 

pozarządowe wyłonione 

w konkursie

termin realizacji 

zadań 

wyłonionych w 

konkursie: 02.04 - 

31.12.2012

# poprawa stanu technicznego 

przystani kajakowej w 

Pyzdrach, zabezpieczenie tej 

infrastruktury na kolejne lata 

funkcjonowania, 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

6 nie dotyczy
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin 

Uważni i Kompetentni 

Rodzice - Silne Dzieci

§ 6 pkt. 5. 9)

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

0 1040

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Bezpieczny pies 

=Bezpieczny przyjaciel

§ 6 pkt. 5. 9)

Stowarzyszenie 

DOGonić radość
1.06.-31.10.2012

`- przeprowadzenie 5 

warsztatów edukacyjnych 

dotyczących tematyki 

kynoterapii, - nabycie wiedzy 

dotyczącej bezpiecznych 

kontaktów z psami oraz 

bezpiecznych zachowań, - 

zacieśnianie więzi rodzinnych

5 350

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Przepis na stabilną 

konstrukcję -II edycja 

cyklu zajęć warsztatowych 

dla rodzin 

rekonstruowanych z 

terenu miasta Poznania i 

Środy Wielkopolskiej oraz 

powiatu poznańskiego i 

średzkiego

§ 6 pkt. 5. 9)

Fundacja Wspierania 

Rodziny - Adams
1.06.-26.11.2012

 - organizacja 2 cykli 

warsztatów dla rodzin 

rekonstruowanych z 

komunikacji, doradztwa 

zawodowego, relaksacji,

- zwiększenie u uczestników 

motywacji, umiejętności 

komunikacyjnych, 

umiejętności radzenia sobie z 

sytuacjami stresującymi, 

konfliktowymi, trudnymi

8 30

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Gdy zostanę mamą… 

będę kochać nad życie 

dojrzałe macierzyństwo w 

duchu Janusza Korczaka

§ 6 pkt. 5. 9)

Fundacja po DRUGIE 9.05.-30.11.2012

 - 40 wychowanek MOW w 

Cerekwicy Nowej 

uczestniczyło w warsztatch 

kompetencji rodzicielskich z 

wykorzystaniem lalek 

niemowląt z programem 

komputerowym,

- przeprowadzono warsztaty z 

ginekologiem, położną, 

psychologiem

5 40
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

PoRozumienie

§ 6 pkt. 5. 9)

Stowarzyszenie 

Kreatywnych "BoWarto"

15.05.-

10.10.2012

- podniesienie umiejętności 

wychowawczych rodziców 

nastolatków;

- nabycie wiedzy na temat 

prawidłowości okresu 

adolescencji;

- poprawa relacji 

interpersonalnych w rodzinie;

- zapobieganie stosowaniu 

różnorodnych form agresji;

- podniesienie umiejętności 

współpracy pomiędzy 

rodzicem a dzieckiem w 

sytuacji zadaniowej;

8 90

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Lepiej rozmawiać - 

Wielkopolska stawia na 

rodzinę

§ 6 pkt. 5. 9)

Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka 

w Poznaniu

9.05.-30.11.2012

`- nabycie wiedzy i 

praktycznych umiejętności 

rozwiazywania sporów przy 

użyciu technik mediacyjnych, - 

podniesienie kompetencji 

specjalistów pracujących z 

dziećmi, - zorganizowanie 2 

seminariów,  - zorganizowanie 

2 warsztatów na mediatora 

rodzinnego

0 395
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Zdrowi rodzice - zdrowe 

dzieci. Kampania 

społeczna na rzecz 

wspierania wielkopolskiej 

rodziny - kontynuacja 

zadania

§ 6 pkt. 5. 9)

Fundacja "Głos dla 

życia"
1.06.-30.11.2012

`- kreowanie pozytywnego 

wizerunku rodziny, w tym 

rodziny wielodzietnej, - 

wysłanie 222 pakietów 

prmujących pozytywny 

wizerunek rodziny, - 

wydrukowanie 3000 szt. 

broszur w ww. temacie, - 

wydrukowanie 400 sztuk 

kalendarza  

3
mieszkańcy 

województwa
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Rodzic Najlepszym 

Nauczycielem Dziecka

§ 6 pkt. 5. 9)

Fundacja SIC
15.05.-

30.11.2012

- organizacja 32 godzinnych 

wykładów;

- organizacja 32 godzinnych 

warsztatów;

- organizacja 16 godzinnych 

spotkań indywidualnego 

poradnictwa 

psychologicznego;

- organizacja 2 akcji "Rodzic 

dla swoich dzieci";

- organizacja kampanii na 

rzecz edukacji rodziców;

- wyposażenie rodziców w 

narzędzia pomagające 

zdiagnozować pojawiające się 

problemy wychowawcze;

- edukacja poprawnych relacji 

rodzic - dziecko;

 - zwiększenie poczucia 

odpowiedzialności za kwestie 

wychowawcze;

 - propagowanie idei 

aktywnego i pozytywnego 

spędzania czasu wolnego z 

rodziną;

2
357

i.m.

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Inspiracje

§ 6 pkt. 5. 9)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Chorych 

Niepełnosprawnych i 

Ich Rodzin 

"Rehabilitacja" im. 

Karola 

Marcinkowskiego

15.05.-

15.11.2012

`- zorganizowanie warsztatów 

inspirujących rozwój osobysty, - 

przeprowadzenie 9 spotkań 

warsztatowych nt. malarstwa, - 

przeprowadzenie warsztatu 

kulinarnego i zajęć z 

kynoterapii

1 250
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Spokojny rodzic-

szczęśliwe dziecko

§ 6 pkt. 5. 9)

Stowarzyszenie "Nowa 

Wspólna Droga"

14.05.-

30.11.2012

- przeprowadzenie 12 

warsztatów dla rodziców;

- przeprowadzenie 12 spotkań 

dla grup edukacyjno-

wspierających dla rodziców;

- przeprowadzenie 3 szkoleń 

dla nauczycieli;

- zorganizowanie 2 warsztatów 

twórczości rodzinnej;

- stworzenie warunków do 

wspierania rodziców 

doświadczających trudności 

wychowawczych;

- pomowanie pozytywnego 

modelu rodziny;

5 106

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wspieranie inicjatyw na 

rzecz wielkopolskich 

rodzin

Rodzina - rzeka miłości

§ 6 pkt. 5. 9)

Caritas Diecezji 

Koszalińsko-

Kołobrzeskiej

1.06.-31.07.2012

`- podniesienie umiejętności 

wychowawczych rodziców;

- nabycie wiedzy na temat 

prawidłowości okresu rozwoju 

dziecka;

- polepszenie jakości więzi 

pomiędzy dziećmi i rodzicami

4 50
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Utworzenie, 

aktualizowanie i 

upowszechnianie 

regionalnej strony 

internetowej o 

przeciwdziałaniu zjawisku 

przemocy

Wielkopolska kampania 

Informacyjna na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy 

www.przemoc.info.pl

§ 6 pkt. 5. 9)

Fundacja Przeciw 

Wykluczeniu 

Społecznemu 

"Będziesz"

1.06.-30.11.2012

`- utworzenie, aktualizowanie i 

upowszechnianie regionalnej 

strony internetowej 

www.przemoc.info.pl

0
mieszkańcy 

województwa

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Opracowanie i 

upowszechnianie 

Wielkopolskiego Modelu 

Wspierania Ofiar 

Przemocy w Rodzinie

Wielkopolski Model 

Wspierania Ofiar 

Przemocy w Rodzinie

§  6 pkt. 5. 9)

Fundacja Przeciw 

Wykluczeniu 

Społecznemu 

"Będziesz"

1.06.-30.11.2012

`-wyparacowanie 

Wielkopolskiego Modelu 

Wspierania Ofiar Przemocy w 

Rodzinie

0 30
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Wolontariat 50+? Jestem 

na tak!

§ 6 pkt. 5. 10)

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna Związek 

Organizacji 

Pozarządowych

15.07 - 

30.11.2012

- zaangażowanie 7 lokalnych 

centrów/punktów wolontariatu 

z 5 subregionów;

- zwiekszenie wiedzy 12 

pracowników, którzy wzięli 

udział w  20 godz. szkoleń;

- zwiększenie wiedzy dot. 

organizowania wolontariatu 

poprzez 30 godz. doradztwa;

- przeprowadzenie konkursu 

na najciekawszą 

międzypokoleniową inicjatywę 

wolontariacką

3 40

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Byłem taki jak ty, będziesz 

taki jak ja

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie Ludzi 

III Wieku "Świerczewski 

Krąg"i Wolontariat 

Wielkopolski

09.05 - 

30.11.2012

- kreowanie pozytywnego 

wizerunku osób starszych;

- zwiększenie zainteresowania 

seniorów poprawą kondycji 

fizcznej;

- poprawa koncentracji i 

koordynacji wzrokowo 

ruchowej u osó starszych;

- zwiększenie udziału 

uczestników w życiu 

społecznym;

110

116



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Starość-Młodość - bank 

wymiany inspiracji

§ 6 pkt. 5. 10)

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej

28.05 - 

30.11.2012

powstanie "Klubów seniora" 

umożliwiło osobom starszym:

- nauczenia się obsługi 

komputera, korzystania z 

Internetu, nauki tańca, języka 

obcego;

- wzocnienie/utrzymanie 

sprawności fizycznej;

- nawiązanie nowych 

znajomości;

 - odzyskanie/wzocnienie 

poczucia bycia "użytecznym";

- skorzystanie z dostępnych 

miejsc: kino, teatr, koncerty.

2 60

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Rozwaga i energia - 

projekt współpracy między 

pokoleniami

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie 

Kreatywnych "BoWarto"

18.05 - 

30.11.2012

-integracja między 

pokoleniami;

- rozwinięcie zainteresowań, 

uczestnictwo młodzieży i osób 

starszych w aktywnej formie 

spędzania czasu wolnego;

- podniesienie sprawności 

fizycznej seniorów;

 - doświadczenie współpracy 

zespołowej;

- zdobycie świadomości 

własnego potencjału;

- przełamywanie negatywnych 

stereotypów związanych ze 

starością;

8 60

117



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Uniwersytet III Wieku

§ 6 pkt. 5. 10)

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów

09.07.- 

30.11.2012

- zorganizowanie 21 grup 

kursowych, 1 grupę Akademii 

Filmowej, 1 grupę młodzieży;

- zdobycie nowych 

umiejętności, poszerzenie 

wiedzy , wzrost aktywności 

fizycznej przez seniorów;

- wzrost aktywności 

edukacyjnej i kulturalnej;

- pozytywny wizerunek seniora 

w społeczeństwie;

- podniesienie samooceny 

wśród seniorów;

- partycypacja społeczna 

seniorów;

- wprowadzenie osób 

starszych w obieg 

społeczeństwa 

informacyjnego;

- integracja 

międzypokoleniowa.

9 500
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Ocalić ślad - zrozumieć 

świat

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie 

Koniński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

09.05 - 

30.11.2012

- spisanie wspomnień 12 

seniorów;

- 25 uczniów licealnych 

przeprowadziło z seniorami 

wywiady;

- wydano150 egz. publikacji;

- przełamanie barier i poprawa 

relacji międzypokoleniowych;

- wzrost poczucia własnej 

wartości, samooceny 

seniorów.

25 60

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

służących aktywizowaniu 

seniorów i współpracy 

międzypokoleniowej

Dzieci Jarocina

§ 6 pkt. 5. 10)

Towarzystwo Muzyczne 

w Jarocinie im. Alfonsa 

Kowalskiego

18.05 - 

30.11.2012

- powstanie zespołu 

międzypokoleniowego 

złożonego z 30 wokalistów i 6 

muzyków;

- integracja 

międzypokoleniowa 

uczestników;

 - zwiększenie aktywności 

kulturalnej uczestników;

- edukacja muzyczna 

beneficjentów;

 - propagowanie twórczości 

gwiazd polskiej muzyki 

rockowej wśród młodego 

pokolenia.

1 38 oraz "im"
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych 

ich rodzin i opiekunów

Realizacja modelowego 

programu 

rehabilitacyjnego dla osób 

po 60  r. ż. o charakterze 

terapeutycznym mającego 

na celu aktywizację 

ruchową oraz utrzymanie 

możliwie najwyższego 

poziomu samodzielności 

życiowej tych osób

§ 6 pkt. 5. 10)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Opieki 

Paliatywnej "Hospicjum 

Domowe"

09.05 - 

30.11.2012

- poprawa dostępu do 

specjalistycznych świadczeń 

rahabilitacyjnych - 

ambulatoryjncyh oraz 

domowych  i zabiegów 

fizykoterapii przeciwbólowej;

- poprawa sprawności 

fizycznej w funkcjonowania 

społecznego u osób po 60 r.ż.;

- łagodzenie negatywnych 

skutków zdrowotnych;

- poprawa komfortu 

psychicznego pacjentów;

- zmniejszenie 

prawdopodobieństwa 

przekazywania osób starszych 

do zinstytucjonalizowanych 

form opieki.

61

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych 

ich rodzin i opiekunów

ZDROWY SENIOR - 

program profilaktyki, 

terapii i rehabilitacji 

zaburzeń funkcji 

poznawczych oraz 

rehabilitacji społecznej 

osób starszych

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie "Nowa 

Wspólna Droga"

14.05 - 

30.11.2012

- zapobieganie zaburzeniom 

funkcji poznawczych, 

dysfunkcjom psychicznym;

- opóźnienie procesów 

degradacji i 

dysfunkcjonalności społecznej;

-upowszechnienie wiedzy na 

temat zdrowia psychicznego;

- promowanie zachowania i 

stylu życia korzystnego dla 

zdrowia;

3 67

120



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja modelowych 

rozwiązań na rzecz opieki i 

wsparcia osób starszych 

ich rodzin i opiekunów

"Zrozumieć Alzheimera" - 

specjalistyczne warsztaty i 

szkolenia dla opiekunów i 

rodzin osób starszych z 

zaburzeniami otępiennymi

§ 6 pkt. 5. 10)

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie

14.05 - 

30.11.2012

- zwiększenie poziomu wiedzy 

dotyczącej specyfiki chorób 

otępiennych wśród rodzin i 

opiekunów osób starszych;

- stworzenie systemu wsparcia 

dla rodzin i opiekunów;

- wykształcenie odpowiednich 

umiejętności niezbędnych w 

opiece nad osobą starszą z 

zaburzeniami otępiennymi.

35

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Senior z inicjatywą

§ 6 pkt. 5. 10)

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;

20
600

i.m.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Prezentacje Dorobku 

Artystycznego Ludzi III 

Wieku. Seniorzy wartość a 

nie problem

§ 6 pkt. 5. 10)

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.

1
1000

i.m.

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Teledysk Seniorów z 

Niepełnosprawną 

Młodzieżą

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie Na 

Górze

14.05 - 

30.11.2012

- dowartościowanie seniorów 

uczestniczących w projekcie;

- zaktywizowanie seniorów w 

sferze twórczej, społecznej, 

emocjonalnej i fizycznej;

- zaistnienie współpracy i 

integracji międzypokoleniowej;

- ukazanie pozytywnego 

wizerunku seniorów;

- wypromowanie twórczości 

twórczości artystycznej osób 

starszych

7 20

122



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

V Wielkopolskie 

Spotkania Artystyczne 

Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku Międzychód 2012

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w 

Międzychodzie

28.05 - 

31.07.2012

- zorganizowanie V 

Wielkopolskich Spotkań 

Artystycznych Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku;

- współpraca programowa oraz 

wymiana scenariuszy 

ukazywania dorobku 

artystycznego osób starszych;

- zaprezentowanie talentów 

muzycznych, tanecznych, 

wokalnych, teatralnych a także 

kabaretów seniorów;

- niwelowanie poczucia 

wyobcowania i osamotnienia 

osób starszych;

- popularyzacja sposobów 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego;

37
404

i.m.

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

X Festiwal Piosenki 

Seniorów "Wdzięczną 

piosenkę Panu graj" - 

Szamotuły 2012

§ 6 pkt. 5. 10)

Dom Zakonny 

Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny 

Maryi w Szamotułach

09.05 - 

30.06.2012

- zorganizowanie X Festiwalu 

Piosenki Seniorów;

- zaangażowanie grup 

występujących;

- duże zainteresowanie wśród 

publiczności;

- szeroki oddźwięk medialny;

- wzrost współpracy 

międzypokoleniowej;

70
567

i.m.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Przegląd Zespołów 

Teatralno - Kabaretowych

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia

05.09 - 

31.10.2012

- zaktywizowanie osób 

starszych;

- poprawa współżycia w grupie 

i środowisku;

 - wzrost pewności i wiary we 

własne możliwości;

- zaspokojenie potrzeb 

akceptacji i bezpieczeństwa;

- ukazanie pozytywnego 

wizerunku seniora w 

społeczeństwie;

 - rozwój sprawności 

fizycznych i usamodzielnienie.

5
150

i.m.

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

"Jesienne koncertowanie" - 

Wielkopolski Przegląd 

Zespołów Wokalnych, 

Kabaretów Klubu Seniora 

i Osób 

Niepełnosprawnych

§ 6 pkt. 5. 10)

Klub Seniora "Jaśki" z 

Ostroroga

01.09 - 

30.11.2012

- samorealizacja osób 

starszym wieku;

- rozwój intelektualny osób 

starszych i dzieci;

- zaprezentowanie pasji i 

aktywności seniorów;

- przezwyciężenie kompleksów 

i poczucia osamotnienia;

- integracja organizacji 

działających na terenie woj. 

wlkp.;

4
500

i.m.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Twórczość artystyczna 

osób 50+

§ 6 pkt. 5. 10)

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

im. Jana Pawła II w 

Grodzisku 

Wielkopolskim

01.08 - 

31.10.2012

- ukazanie pozytywnego 

wizerunku seniora;

- wzrost poczucia samooceny;

- zwiększenie integracji 

wszystkich uczestników 

zadania;

- wzrost współpracy 

międzypokoleniowej;

10
250

i.m.

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Realizacja przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i 

promujących twórczość 

artystyczną osób 

starszych

Festiwal Twórczości 

Trzeciej Młodości i 

Wybory Miss i Mistera 

Trzeciej Młodości w sercu 

Wielkopolski AD 2012

§ 6 pkt. 5. 10)

Fundacja SIC!
28.05 - 

30.11.2012

- zorganizowanie 2 masowych 

wydarzeń kulturalno - 

artystycznych;

- wsparcie i działania na rzecz 

integracji i zwiększania 

uczestnictwa w życiu 

społecznym seniorów;

- wzajemna integracja 

środowiska seniorów i 

społeczności lokalnych;

- propagowanie idei 

wolontariatu wśród seniorów i 

młodzieży;

- propagowanie idei aktywnej 

starości;

- przełamywanie barier 

wiekowych;

300

i.m.
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

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

§ 6 pkt. 5. 11)

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 Polskiego Radia 

"Amadeus" pod dyrekcją 

Agnieszki Duczmal)

10 2 825

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

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

§ 6 pkt. 5. 11)

Stowarzyszenie im. Ks. 

Jerzego Niwarda 

Musolffa

9.05-30.11.2012

 - zapewnienie opieki 

pielęgniarskiej, lekarskiej, 

psychologicznej, 

duszpasterskiej osobom w 

terminalnym stadium choroby 

nowowtworowej z powtau 

wągrowieckiego i ościennych,

- zapewnienie wsparcia 

rodzinom osób pozostających 

pod opieką hospicjum

0 880 osobodni
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore, w tym 

m.in. służące rozwojowi 

form oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

Pomagając innym - 

pomagasz sobie

§ 6 pkt. 5. 11)

Poznańskie 

Towarzystwo 

"Amazonki"

11.06.-

15.11.2012

 - przeprowadzenie szkolenia 

dla 30 liderek klubów 

Amazonek z Wielkopolski  z 

zakresu organizacji i 

prowadzenia wolonatriatu

0 30

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore, w tym 

m.in. służące rozwojowi 

form oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

Wczesne wspomaganie 

rozwoju

§ 6 pkt. 5. 11)

Stowarzyszenie 

"Razem Łatwiej"
14.05-30.11.2012

 - objęcie 43 dzieci w wieku 6 

miesięcy-7 lat nastepującymi 

rodzajami terapii: hipoterapią, 

metodą Integracji 

Sensorycznej, metodą 

Tomatisa, logopedią,

- 43 rodziców uczestniczyo w 

edukacji wspierającej (wykąłd 

nt. autyzmu)

1 86
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore, w tym 

m.in. służące rozwojowi 

form oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

Informacja bez Barier

§ 6 pkt. 5. 11)

Spółdzielnia Socjalna 

"Masterpunkt"

28.05.-

30.11.2012

 - oznakowanie w formie 

wypukłej 20 przedmiotów 

codziennego użytku,

- wydruk w brajlu i 

powiekszonym druku różnego 

rodzaju dokumentów,

- wzrost poczucia 

samodzielneości i 

niezależności osób 

niewidzących i niedowidzących

0 13

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 

przewlekle chore, w tym 

m.in. służące rozwojowi 

form oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

Dobrze że jesteś - 

wolontariat na oddziałach 

ciężkich szansą na 

poprawę jakości życia 

osób przewlekle, 

nieuleczalnie chorych

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja Dobrze Że 

Jesteś

25.05.-

30.11.2012

- przeszkolono 50 

wolontariuszy wspiarających 

pacjentów oddziałów 

hematologii w poznańskich 

szpitalach,

- ok. 2 tys. pacjentom - 

osobom z chorobą 

nowotworową została 

zapewniona opieka 

wolontariuszy

4 50
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające opiekunów i 

rodziny osób z  

niepełnosprawnością i 

przewlekle chorych

Mam w sobie moc!

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja na Rzecz 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży "Otwarcie"

15.05.-

30.11.2012

 - wsparcie rodziców 

niepełnosprawnych dzieci 

poprzez warsztaty (masażu 

siatsu, zdrowego odżywiania, 

"Pełna łączność", "Moje 

dziecko decyduje o moim 

czasie - jak z tym zyć", 

"Wypalenie rodziców dzieci 

niepełnosprawnych - co zrobić, 

aby się nie poddać"), 

spotkania Klubu Rodziców, 

koncerty relaksacyjne

0 35

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające opiekunów i 

rodziny osób z  

niepełnosprawnością i 

przewlekle chorych

Wolontariat teatralny - 

wsparcie wolontariuszy 

przez sztukę

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja im. Doktora 

Piotra Janaszka Podaj 

Dalej

15.05.-

30.11.2012

 - zorganizowanie warsztatów 

teatralnych dla wolontariuszy 

wspuerajkacych osoby z 

niepełnosprawnościami,

- przeprowadzenie spotkań 

integracyjno-warsztatowych 

dla wolontariuszy i osób z 

niepełnosprawnościami,

- 3 przedstawienia teatralne w 

wykonaniu osób z 

niepełnosprawnościami

6 76
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające opiekunów i 

rodziny osób z  

niepełnosprawnością i 

przewlekle chorych

Wiedza rodziców i 

nauczycieli wsparciem dla 

chorych dzieci i młodzieży

§ 6 pkt. 5. 11)

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży z Cukrzycą

15.05.-

30.11.2012

 - przeprowadzenie 30 godz. 

edukacji diabetologicznej dla 

rodziców dzieci chorych na 

cukrzycę,

- przeprowadzenie szkoleń dla 

nauczycieli i pielęgniarek 

szkolnych nt. cukrzycy 

(zmniejszenie obaw przy 

przyjmownaiu chorych na 

cukrzycę dzieci do placówek 

oświatowych)

2 357

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Modelowe działania 

wspierające opiekunów i 

rodziny osób z  

niepełnosprawnością i 

przewlekle chorych

Prawne, instytucjonalne i 

psychofizyczne aspekty 

funkcjonowania osoby 

niepełnosprawnej w 

społeczeństwie. Warsztaty 

dla rodziców i opiekunów 

osób niepełnosprawnych

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja Inwalidów i 

Osób 

Niepełnosprawnych 

"MIŁOSIERDZIE"

15.05.-

30.06.2012

 - przeprowadzenie 6 cykli 

warsztatów dla rodziców i 

opiekunów osób 

niepełnosprawnych z zakresu: 

prawa, możliwości uzyskiwania 

pomocy, wsparcia i zasad 

funkcjonowania organów 

administracji publicznej 

świadczących pomoc, 

możliwości zatrudnienia, 

etapów rozwojowch osób z 

niepełnosprawnością, 

sposobów radzenia sobie z 

problemami związanymi z 

niepełnosprawnością dziecka

2 160
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

Uczmy się razem żyć - 

kampania na rzecz 

integracji dzieci z 

niepełnosprawnością w 

szkołach 

ogólnodostępnych

§ 6 pkt. 5. 11)

Wielkopolskie Form 

Organizacji Osób 

Niepełnoprawnych

14.05.-

30.11.2012

 - przeprowadzenie warsztatów 

dla ok. 300 uczniów klas III w 

10 wielkopolskich szkołach 

ogólnodostępnych nt. 

niepełnosprawności,

-  przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej w radio i TV

0 ok. 300

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

Każdy inny, wszyscy 

równi! promocja 

pozytywnych postaw 

wobec osób 

niepełnosprawnych

§ 6 pkt. 5. 11)

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna Związek 

Organizacji 

Pozarządowych

15.05.-

30.11.2012

 - zorganziowano II 

Wielkopolskie Forum WTZ,

- przeprowadzono szkolenie 

dla 15 pracowniów WTZ w 

zakresie promocji WTZ, 

kreowania wizerunku WTZ, 

budowania jakości marki i 

wartości, promocji pozytywngo 

wizerunku osób z 

niepełnosprawnościami,

- przeprowadzono akcję 

internetowo-medialną nt. 

pozytywnego wizerunku osób 

z niepełnosprawnościami,

- zorganziowano konkurs na 

najlepszą akcję społecznie 

użyteczną

2

113 - bezpośredni 

uczestnicy projektu, 

odbiorcy kampanii 

internetowo-medialnej 

nt. pozytywnego 

wizerunku osób z 

niepełnosprawnościami 

- liczba nieznana
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

ONI chcą, ONI mogą, ONI 

potrafią - promowanie 

pozytywnego wizerunku 

Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie

§ 6 pkt. 5. 11)

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

4

252 - bezpośredni 

uczestnicy projektu,

odbiorcy akcji 

promocyjnej w mediach 

- liczba nieznana 

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

W świecie Guliwera - 

wystawa twórczości osób 

niepełnosprawnych

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja Polskich 

Kawalerów Maltańskich 

"Pomoc Maltańska"

9.05.-20.09.2012

 - zorganizowanie konkursu 

plastycznego i literackiego dla 

osób z niepełnosparwnością,

- zorganizowanie 2 wernisaży 

prac konkursowych,

- wydanie mini-antologii 

zawierającej nadesłane na 

konkurs prace literackie

2 350
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

Pilotażowy Program 

Edukacyjny Olimpiad 

Specjalnych "Dołącz do 

nas" realizowany w 

Wielkopolsce

§ 6 pkt. 5. 11)

Olimpiady Specjalne 

Polska

22.05.-

30.11.2012

 - zorganizowanie w 3 

szkołach pilotażowego 

programu "Dołącz do nas" nt. 

niepełnosprawności 

intelektualnej,

- preprowadzenie szkolenia 

dla 16 nauczycieli z zakresu 

ww. programu 

0 286

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

VII Artystyczny Festiwal 

Dzieci i Młodzieży "Nasz 

Świat"

§ 6 pkt. 5. 11)

Stowarzyszenie 

Społeczne na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Specjalnej Troski w 

Szamotułach

9.05.-14.07.2012

 - organizacja VII 

Artystycznego Festiwalu Dzieci 

i Młodzieży "Nasz Świat",

- promocja twórczości osób 

niepełnosprawnych

10 203

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

Dzień Godności Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną

§ 6 pkt. 5. 11)

Pleszewskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

"Razem w Przyszłość"

9.05.-31.07.2012

 - zorganizowano Dzień 

Godności Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną

- promocja talentów 

muzycznych, aktorskich, 

plastycznych, technicznych, 

sportowych osób 

niepełnosprawnych,

- zmiana postaw społecznych 

wobec osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie

60 450

133



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Promocja pozytywnych 

postaw w stosunku do 

osób z 

niepełnosprawnością

ZAmaskuj się na EURO

§ 6 pkt. 5. 11)

Fundacja im. Doktora 

Piotra Janaszka Podaj 

Dalej

21.05.-

30.06.2012

 - zorganizowanie warsztatów 

artystycznych dla osób z 

niepełnosprawnościami,

- przeprowadzenie lekcji o 

EURO dla uczniów klas 

integracyjnych,

- przygotowanie etiudy 

teatralno-muzycznej przez 

osoby z 

niepełnoprawnosciami,

- przygotowanie finałowej 

parady

38 416

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

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

§ 6 pkt. 5. 11)

Związek Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank 

Żywności

9.05.-30.11.2012

`-zapewnienie podstawowych 

potrzeb osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,                         

- udzielenie pomocy 

żywnościowej

0 55000

134



Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD)

Żywnościowa pomoc 

najbiedniejszym i poprawa 

egzystencji ludzi 

zagrożonych ubóstwem 

na terenie wschodniej 

Wielkopolski

§ 6 pkt. 5. 11)

Bank Żywności w 

Koninie
9.05.-30.11.2012

zapewnienie podstawowych 

potrzeb osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,                         

- udzielenie pomocy 

żywnościowej

0 32070

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD)

Gdyby każdy miał to samo 

nikt nikomu nie byłby 

potrzebny

§ 6 pkt. 5. 11)

Caritas Diecezji 

Kaliskiej
9.05.-30.11.2012

`-zapewnienie podstawowych 

potrzeb osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,                         

- udzielenie pomocy 

żywnościowej

0 23067

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD)

Pomoc żywnościowa w 

ramach realizacji 

programu PEAD 2012

§ 6 pkt. 5. 11)

Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności Leszno
9.05.-30.11.2012

`-zapewnienie podstawowych 

potrzeb osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,                         

- udzielenie pomocy 

żywnościowej

2 9110
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2012

Wsparcie działań przy 

realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

(PEAD)

Pomóżmy innym…

§ 6 pkt. 5. 11)

Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej
1.06.-30.11.2012

`-zapewnienie podstawowych 

potrzeb osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,                         

- udzielenie pomocy 

żywnościowej

2 10000

otwarty konkurs ofert  

na realizację w formie 

powierzenia zadania 

publicznego

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie wspierania 

rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

w roku 2012

Prowadzenie 

Niepublicznego Ośrodka 

Adopcyjnego 

na terenie województwa 

wielkopolskiego

Prowadzenie 

Niepublicznego Ośrodka 

Adopcyjnego na terenie 

województwa 

wielkopolskiego – 

Chrześcijańskiego 

Ośrodka Adopcyjnego 

„Pro Familia”

§ 6 pkt. 5. 11)

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. dziań 

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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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie promocji 

zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej 

w 2012 roku

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 

Niepełnosprawnych 

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, - porawili 

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.

1

30 osób 

niepełnosprawnych z 

zaburzeniami 

psychicznymi

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie promocji 

zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej 

w 2012 roku

j.w.

Stowarzyszenie 

Środowisko dla 

Niepełnosprawnych 

EKO SALUS w 

Poznaniu

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. 

0

15 osób 

niepełnosprawnych 

ruchowo
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie promocji 

zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej 

w 2012 roku

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 

warszatowe, 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 beneficjentó

0

20 osób 

niepełnosprawnych 

niewidomych i 

niedowidzących
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Tabela 2 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert

Nazwa konkursu Nazwa zadania Nazwa podmiotu

Termin 

realizacji 

zadania 

Rezultat realizacji 

konkursu/zadania

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania (w 

przypadku imprezy 

masowej prosimy o 

dodatkowe oznaczenie 

(„i-m”).

Otwarty konkurs ofert 

na realizację w formie 

wspierania zadań 

publicznych 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

dziedzinie promocji 

zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej 

w 2012 roku

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. 

0

10 osób 

niepełnosprawnych 

niewidomych i 

niedowidzących
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