
Tabela 4 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie "małych grantów"

Nazwa zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie

Termin 

realizacji 

zadania

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Wolontariat naszą 

alternatywą

Fundacja 

Odzew; Leszno

05-11/21-12-

2012

poznanie tematyki uzależnień oraz zasad woluntarystycznych 

działań w tym zakresie
0 50

Pomaganie rodzinom z 

problemem alkoholowym z 

perspektywy Policji. 

Szkolenie przygotowujące 

policjantów do 

profesjonalnych 

interwencji i innych 

działań pomocowych1

Wielkopolska 

Fundacja ETOH; 

Poznań

02-11/31-12-

2012

* podniesiono merytoryczne i praktyczne przygotowanie policjantów 

do prowadzenia profesjonalnych interwencji w rodzinie alkoholowej 

z przemocą

* podniesiono umiejętności policjantów do: prowadzenia rozmowy z 

osobą uzależnioną; współpracy z osobą współuzaleznioną doznającą 

przemocy ze strony uzaleznionego partnera

* umocniono świadomość miejsca i roli Plicji w systemie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz celu i istoty 

podejmowania działań

0 47

Oddziaływania 

socjoterapeutyczne w 

pracy z dzieckiem z 

rodziny alkoholowej. 

Szkolenie dla 

wychowawców świetlic 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych

Wielkopolska 

Fundacja ETOH; 

Poznań1

02-11/31-12-

2012

* przeprowadzenie diagnozy problemów dziecka

* w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów dziecka 

przygotowano indywidualne plany pomocy dziecku

* przedstawienie różnych metod pracy socjoterapeutycznej

0 15

Trzeźwość wartością życia

Towarzystwo 

Inicjatyw 

Obywatelskich; 

Konin

03-12/09-12-

2012

* poprawa społecznego, emocjonalnego i zdrowego funkcjonowania 

dzieci i młodzieży

* poznanie czynników ryzyka i umiejętności chroniące przed 

eksperymentowaniem ze środkami uzależniającymni

* zwiększenie poczycia bezpieczeństwa i stabilizacji, włąsnej 

wartości i samooceny 

2 30

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
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Tabela 4 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie "małych grantów"

Nazwa zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie

Termin 

realizacji 

zadania

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Doświadczeniem - silniejsi

Fundacja 

Młodzi w 

Uzależnieniu; 

Gniezno

15-11/31-12-

2012

* umocnienie w decyzji o trzeźwieniu i wzmocnienie motywacji do 

utrzymywania abstynencji

* rozpozannie źródel swoich problemów i trudności związanych z 

życiem w trzeźwości

* zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawdiłowego 

funckjonowania rodziny w kontekscie uzaleznienia jej członków

* nabycie praktycznych umiejętności relaksacji i obniżania poziomu 

stresu

3 20

Przyszłość zaczyna się 

dzisiaj w formie cyklu zajęć 

socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem

Tureckie 

Stowarzyszenie 

Na  Rzecz 

Przywracania 

Rodziny Dajmy 

Szansę; Turek

16-11/19-12-

2012

* poszerzenie wiedzy uczestników projektu z zakresu promocji 

zdrowia, profilaktyki problemów uzależnień

* nabycie umiejetności rozwiazywania konfliktów w rodzinie i w 

środowisku 

* rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

3 30

Zdrowy i trzeźwy start w 

przyszłość

Stowarzyszenie 

Profilaktyki, 

Edukacji, 

Promocji 

Zdrowia i 

Rehabilitacji; 

Konin

06-12/16-12-

2012

* przygootowanie liderów młodzieżowych do aktywnego 

uczestniczenia i organizowania wieloaspektowego systemu 

zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym 

rówieśników

* zwiększono świadomość społeczną uczestników w zakresie 

unikania czynników ryzyka i zachowań niebiezpiecznych dla zdrowia

* wykształcono zdolności postępowania mediacyjnego, 

prowadzącego do polubownego rozstrzygania sporów i 

nieporozumień rówieśniczych

2 30

Mikołajki z innej bajki

Uczniowski 

Socjoterapeutyc

zny Klub 

Sportowy 

Rodzice-

Dzieciom; 

Gniezno

20-11/14-12-

2012

* poszerzenie świadomości beneficjentów projektu w kwestii 

zagrożeń, jakie niosą ze sobą alkohol czy narkotyki (obszar 

dzeici/młodzież)

* nabycie wiedzy o alkoholu i innych substancjach uzalezniających - 

poszerzono świadomość rodziców uczestniczących w projekcie; 

zainicjowanie dziaąłń profilaktycznych (obszar rodzice)

* poprawa relacji panujących pomiędzy członkami rodziny (obszar 

rodzice-dzieci)

0 30

Departament Sportu i Turystyki
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Tabela 4 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie "małych grantów"

Nazwa zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie

Termin 

realizacji 

zadania

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Doposażenie Sekcji 

Sportów Zimowych dla 

Osób Niepełnosprawnych

Oddział 

Regionalny 

Olimpiady 

Specjalne 

Polska-

Wielkopolskie-

Poznań

15-

31.12.2012

1. udział w zajęciach Sekcji Sportowych (narciarstwo zjazdowe, 

biegowe) grupy 24 Specjalnych Sportowców z Wielkopolski                               

2. doposażenie uczestników zajęć Sekcji Sportowych dla Osób 

Niepełnosprawnych w sprzęt sportowy do uprawiania dyscyplin 

sportowych (zakup nart biegowych i zjazdowych, butów i rękawic 

narciarskich

0 24

Doposażenie w sprzęt 

sportowy przeznaczony na 

działalność sportową 

prowadzoną w sekcji 

parakajakarstwa.

Sportowe 

Stowarzyszenie 

Inwalidów 

"START" 

Poznań

22-

31.12.2012.

1. doposażenie w sprzęt dla sekcji parakajakarstwa 

2. zróżnicowanie środków treningowych i zindywidualizowanie ich 

do specyfiki dysfunkcji zawodników 

3. upowszechnienie sportu w wlkp. środowisku osób 

niepełnosprawnych

4. podniesienie poziomu sportowego zawodników

0 brak danych

Doposażenie zawodników 

w sprzęt treningowy

Uczniowski 

Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

Niesłyszących

23-

31.12.2012.

1. doposażenie w sprzęt sportowy - zakup większej liczby sprzętów 

niż zaplanowano 

2. poprawa jakości zajęć rehabilitacyjnych dla osób niesłyszących 

3. poprawa wyników sportowych a tym samycm poprawa stanu 

fizycznego i psychicznego osób niesłyszących

0 brak danych

Doposażenie sprzętowe 

bazy harcerskiej nad 

zbiornikiem wodnym 

"Rydzyna" na potrzeby 

organizacji szkoleń dla 

dzieci i młodzieży z 

zakresu turystyki wodnej

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew 

Wielkopolska - 

Hufiec Leszno

26-

31.12.2012

1. podniesienie poziomu prowadzonych szkoleń w zakresie turystyi 

wodnej dla dzieci i młodzieży

2. zwiększenie znaczenia Hufca ZHP Leszno jako lokalnego "Ośrodka 

szkoleniowego"

3. uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego

brak danych nie dotyczy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
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Tabela 4 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie "małych grantów"

Nazwa zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie

Termin 

realizacji 

zadania

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób

Obsługa PEAD - 

Europejskiego Programu 

Pomocy Żywnościowej dla 

najbardziej potrzebującej 

ludności poprzez 

przyjmowanie, 

magazynowanie, dystybucję 

i monitoring wydawania 

żywnosci dla osób 

najbardziej potrzebujących 

we współpracy z innymi 

organizacjami biorącymi 

udział w realizacji programu

Związek 

Stowarzyszeo 

Pilski Bank 

Żywności

1.09.-

29.11.2012

`-zapewnienie podstawowych potrzeb osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej,                         - udzielenie pomocy 

żywnościowej

0 ok. 65 000

działalnośd na rzecz osób 

niepełnosprawnych

MALTA STRONG 2012 

integracyjna impreza 

sportowo-rekreacyjna dla 

osób niepełnosprawnych

Fundacja 

Polskich 

Kawalerów 

Maltaoskich - 

Pomoc 

Maltaoska

16.08.-

15.10.2012

 - zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób z 

niepełnosprawnościami,

- podniesienie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami,

- integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną,

- zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami

50 120

promocja i organizacja 

wolontariatu

Graj w wolontariat!

Wielkopolska 

Rada 

Koordynacyjna 

Związek 

Organizacji 

Pozarządowych

20.08-

30.09.2012

 - zorganizowanie gry miejskiej "Graj w wolontaiat";

- wypromowanie idei pracy wolontarystycznej;

- zwiększenie wiedzy i świadomości na temat wolontariatu;

- zwiekszenie motywacji do podejmowania działao wolontariackich;

20 80
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Tabela 4 - rezultat realizacji zadań zleconych w trybie "małych grantów"

Nazwa zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie

Termin 

realizacji 

zadania

Rezultat realizacji zadania 

Liczba 

wolontariuszy 

realizujących 

zadanie 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

działalnośd na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Coaching project "taniec dla 

niepełnosprawnych" 

prowadzony przez Paulinę 

Wycichowską w ramach III 

Dni Kultury Solidarności

Stowarzyszenie 

Edukacyjne MCA

31.10.-

30.11.2012

 - przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla osób z 

niepełnosprawnościami: niewidomych, niesłyszących, z 

niepełnosprawnościa ruchową i niepełnosprawnościa intelektualną

0 ok.100
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