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NAZWA KONKURSU NAZWA ZADANIA 
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
REZULTAT REALIZACJI ZADANIA  

LICZBA 
WOLONTARIUSZY 

LICZBA 
BENEFICJENTÓW  
(„i-m” – impreza 

masowa) 

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego 

„Odkryj bohatera” (§ 6 pkt 11.3) 
Fundacja 750- lecia 

Jarocina 
13.05.2013-
30.11.2013 

ukształtowanie postawy 
patriotycznej, podniesienie wiedzy i 

świadomości społecznej o powstaniu 
wielkopolskim 

1 100 

Jak być aktywnym w demokratycznym 
państwie? (§ 6 pkt 11.3) 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych 

13.05.2013-
30.11.2013 

poznanie w praktyce mechanizmów 
funkcjonowania wszystkich szczebli 

samorządu terytorialnego, 
ukształtowanie postaw 

obywatelskich, promocja 
wolontariatu 

6 750 

XX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym (§ 6 pkt 

11.3) 

Towarzystwo 
Samorządowe 

25.04.2013-
31.07.2013 

pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i 

samorządu terytorialnego, 
pobudzenie aktywności lokalnej 

16 430 

„Jaki ma być człowiek, którego 
kształtuje harcerstwo?” (§ 6 pkt 11.3) 

Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec 
Powiatu Kaliskiego 

10.05.2013-
30.11.2013 

rozwinięcie poczucia tożsamości 
narodowej, wzrost świadomości 

społecznej i obywatelskiej 
14 429 

„Traktat o dobrej robocie” jako 
drogowskaz osiągania wysokiego 

standardu życia – wczoraj, dziś i jutro 
(§ 6 pkt 11.3) 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

15.05.2013-
31.10.2013 

poznanie zasad budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, 

poznanie koncepcji prof. T. 
Kotarbińskiego zawartej w "Traktacie 

o dobrej robocie" 

1 304 

„Niezbędnik Konsumenta” (§ 6 pkt 
11.3) 

Fundacja Granma 
8.05.2013-
30.11.2013 

przyswojenie podstaw prawa 
konsumenckiego, administracyjnego 

i cywilnego, wzrost świadomości 
konsumenckiej i obywatelskiej 

2 268 

Upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieży 
wiedzy na temat 
Wielkopolski jako 
element realizacji 

edukacji regionalnej 

Finał XVII Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce (§ 6 pkt 11.1) 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski 

29.04.2013-
20.07.2013 

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

0 251 

„Wielkopolska Wieś – powrót do 
korzeni” (§ 6 pkt 11.1) 

Fundacja „Blisko 
Ciebie” 

08.05.2013-
31.10.2013 

poznanie historii i specyfiki 
wielkopolskiej wsi, zwiększenie 

zainteresowania tematyką regionalną 
4 281 

„Młodzież na tropach przeszłości – gry 
miejskie w Śremie, Koźminie i 

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Zespołu 

15.05.2013-
20.11.2013 

rozwinięcie poczucia tożsamości 
regionalnej, pogłębienie wiedzy na 

7 60 
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Gostyniu śladami powstańców 
wielkopolskich w 95 rocznicę 

wybuchu” (§ 6 pkt 11.1) 

Szkół Politechnicznych 
w Śremie oraz 
zwiększenia 
aktywności 

społeczności lokalnej 
„WARTO” 

temat powstania wielkopolskiego i 
lokalnych bohaterów 

„Legendami szlak po Wielkopolsce 
wytyczony” (§ 6 pkt 11.1) 

Stowarzyszenie „Ziemi 
Luboskiej” 

07.05.2013-
30.06.2013 

pogłębienie wiedzy na temat 
Wielkopolski -  jej kultury, gwary, 

sztuki ludowej, poznanie 
wielkopolskich legend 

8 45 

„Złotów – moje piękne miasto” (§ 6 pkt 
11.1) 

Stowarzyszenie 
"Przyjazna Edukacja" 

07.05.2013-
31.08.2013 

poznanie najbliższego środowiska , 
poszerzenie wiedzy na temat 

Złotowa, jego historii i architektury 
6 30 

„Wielkopolanie to my” (§ 6 pkt 11.1) 
Stowarzyszenie na 

rzecz Dzieci „Promyk” 
w Broniszewicach 

15.05.2013-
30.11.2013 

poszerzenie wiedzy regionalnej 
(m.in. na temat strojów, gwary, 

zwyczajów), poznanie dwóch tańców 
wielkopolskich 

3 24 

Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu, 

kultury języka, historii 
języka, ortografii 

polskiej, regionalnych 
odmian języka polskiego 

Konkurs w dziedzinie języka polskiego 
i literatury dla uczniów szkół 

podstawowych "Złota Żabka" i dla 
uczniów gimnazjów "Złota Żaba". 

Zakończenie edycji 2012-13 
(ogłoszenie wyników i rozdanie 

nagród) oraz przygotowanie I etapu 
edycji 2013-14 (§ 6 pkt 11.2) 

Fundacja Edukacji 
Społecznej "EKOS"  

rozwinięcie praktycznych 
umiejętności posługiwania się 

językiem polskim oraz kompetencji 
odbioru zróżnicowanych tekstów, 

analizowania i wnioskowania 

4 

40 finalistów edycji 
2012-2013, do 

edycji 2013/2014 
zgłoszono ponad 

6000 osób 

„Julian Tuwim – bawi, uczy, 
wychowuje” (§ 6 pkt 11.2) 

Stowarzyszenie Nasze 
Kaliskie 

24.06.2013-
30.11.2013 

rozbudzenie zainteresowania poezją, 
rozwinięcie umiejętności 

poprawnego posługiwania się 
językiem polskim, ukazanie 

bogactwa języka na przykładzie 
utworów Tuwima 

11 100 

„Gimnastyka dla języka” (§ 6 pkt 11.2) 
Polski Związek 

Niewidomych Okręg 
Wielkopolski 

06.05.2013-
30.11.2013 

rozwinięcie umiejętności wyrażania 
swoich myśli w formie pisemnej z 

zachowaniem poprawności 
językowej, doskonalenie czytania 

0 20 

XVII edycja „Lednickiej Wiosny 
Poetyckiej” (§ 6 pkt 11.2) 

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 

30.04.2013-
30.09.2013 

poszerzenie wiedzy z zakresu kultury 
języka polskiego, ortografii i 

literatury, udoskonalenie warsztatu 
twórczego 

1 260 

„Blizanowskie słopiewnie, czyli 
poetyckie łapanie za słówka – z 

ortografią i Tuwimem za pan brat” (§ 6 
pkt 11.2) 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 

Blizanów 

06.05.2013-
15.11.2013 

rozwinięcie kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży poprzez 

recytowanie utworów Tuwima, 
ćwiczenia dykcji, analizę utworów, 

1 130 
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poprawne pisanie 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie Nasze 
Kaliskie 

24.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Organizacja festynu 
popuIaryzujacego dziedzictwo 

kulturowe, w szczególności  
kulinarne, wielkopolskiej wsi pn. "II 
Festiwal Żuru z Odjazdową Babską 

Kuchnią Polową" 

20 1000 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Parafia 
Rzymskokatolicka pod 

wezwaniem  
Św. Jakuba Apostoła 

w Sławianowie 
 

17.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Wykonanie tablicy informacyjnej 
promującej szlak Św. Jakuba. 

Organizacja imprezy plenerowej 
integrującej mieszkańców sołectwa 

Sławianowo i okolicznych 
miejscowości 

33 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Miłośników Konina 

29.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Organizacja imprezy plenerowej pn. 
"III Festiwal rodzinny w Koninie" 

promującej sołectwo Konin 
15 800 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

Stowarzyszenie 
"Kamyczek" 

23.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Modernizacja ogrodzenia kompleksu 
edukacyjno - rekreacyjnego we wsi 

Kamień oraz doposażenie placu 
4 mieszkańcy wsi 
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obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

zabaw w zjeżdżalnię 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
„Miłośników 
Gierłatowa" 

23.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Organizacja imprezy plenerowej pn. 
"Święto pieczonego ziemniaka" 
promującej sołectwo Gierłatowo, 
której motywem przewodnim były 

potrawy z ziemniaka 

1 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Żychlina 

23.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Opracowanie i wydanie 
ilustrowanego albumu promującego 
dziedzictwo kulturowe wsi Żychlin 

9 300 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 

Stowarzyszenie 
„DZIECKO” 

17.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Wydanie ulotek i filmu promujących 
życie i działalność Bł. Edmunda 
Bojanowskiego oraz historię wsi 

Grabonóg, zorganizowanie szkolenia 
dla mieszkańców Grabonoga dot. 

sposobów pozyskiwania środków na 
rozwój wsi, organizacja spotkania 

integracyjnego mieszkańców z 
prezentacją wypieków i potraw 
związanych z Bł. Edmundem 

7 mieszkańcy wsi 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2013 

5 
 

6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 
15 pkt 1) 

Bojanowskim 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

Siedlemin "Szkoła 
Dzieciom" 

24.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Odnowienie sceny i 
zagospodaowanie terenu 

(nasadzenia) przy Zespole Szkół w  
Siedleminie. Wydanie biuletynu 
promującego ideę odnowy wsi. 

Organizacja festynu integrujacego 
mieszkańców i promującego 

sołectwo. 

11 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Aktywni dla Małgowa 

18.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja imprezy integracyjnej 
dla mieszkańców wsi, wraz z 

degustacją tradycyjnych, 
regionalnych potraw 

14 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
"Działajmy z myślą o 

przyszłości" 

23.07.2013-
15.10.2013 

Renowacja parku we wsi Luboniek, 
odbudowa alejek, odnowienie 

elementów placu zabaw, nasadzenie 
drzew i krzewów, zakup i montaż 
grilla, ławek i stołów. Organizacja 

festynu mającego na celu integrację 
mieszkańców. 

47 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 

Stowarzyszenie 
Oliwskie Słoneczko 

17.07.2013-
15.10.2013 

Stworzenie małej sali kinowej 
poprzez remont pomieszczenia, 

zakup foteli, oświetlenia i 
nagłośnienia. Organizacja szkoleń z 

zakresu pierwszej pomocy, 

1 mieszkańcy wsi 
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integracji społecznej, budowaniu 
tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych na 
terenach wiejskich. 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica 

17.07.2013-
15.10.2013 

Przygotowanie strony internetowej 
na temat sołectwa Mościenica. 

Montaż dwóch witaczy na wjeździe 
do wsi Mościenica. Przygotowanie 

stoiska reprezentującego Mościenicę 
podczas gminnych dożynek. 

7 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
"Wielkopolanie" 

22.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja półkolonii dla dzieci ze 
wsi Kiszkowo, podczas których 

dzieci odnawiały stare przedmioty 
znalezione w gospodarstwach 
wiejskich. Po zakończonych 

warsztatach wszystkie odnowione 
przedmioty zostały zaprezentowane 

na zorganizowanej wystawie w 
Szkole Podstawowej w Kiszkowie. W 
ramach realizacji zadania zakupiono 
materiały to renowacji przedmiotów 

oraz zorganizowano gry i zabawy dla 
dzieci. 

5 75 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

Stowarzyszenie 
Folwarczanie 

22.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja imprezy kulturalnej pod 
nazwą „Festyn Rodzinny”, podczas 

którego odbyła się degustacja potraw 
regionalnych, co miało na celu 

przywracanie dawnych, 
zapomnianych przepisów 

kulinarnych. W czasie festynu 
śpiewał lokalny zespół ludowy oraz 
opowiadane były baśnie związane z 

dorobkiem kulturowym gminy 
Malanów. 

4 mieszkańcy wsi 
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15 pkt 1) 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Olszowej 

18.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja warsztaty rękodzieła 
artystycznego, podczas których 

uczono wykonywania ozdób i kartek 
okolicznościowych wykonywanych 

różnymi technikami, biżuterii i naczyń 
szklanych. Na zakończenie 

warsztatów zorganizowano piknik, 
podczas którego zaprezentowano 
wykonane przedmioty. W ramach 

realizacji zadania zakupiono namiot 
plenerowy, grilla, ławki i stoły, 

wszystkie te rzeczy zostały 
wykorzystane do organizacji pikniku. 

20 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności loklanych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
"Razem dla Kultury" 

22.07.2013-
15.10.2013 

Zakup umundurowania dla 
miejscowej Orkiestry Dętej. W 

ramach realizacji zadania uszyto 25 
mundurów, dzięki którym orkiestra 
godnie reprezentuje wieś Lądek na 

terenie całego kraju. 

7 25 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Europejskiego 
Dziedzictwa 

Kulturowego w Siennie 

23.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja cyklu zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży w trzech 

blokach tematycznych. Zajęcia były 
prowadzone przez animatorów 

sportowych. Na zakończenie zajęć 
zorganizowano imprezę pn. „XXI 
Sieneńskie Biegi Przełajowe”, dla 

zwycięzców turniej zakupiono 
nagrody. 

31 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 

Fundacja Zawsze 
Razem 

23.07.2013-
15.10.2013 

Odnowiono tereny zielone 
znajdujące się na Ranczu „Kołata”. 

Zorganizowano piknik pod nazwą „W 
zdrowym ciele, zdrowy duch”, 

podczas którego propagowano 

9 600 
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integracji społecznej, budowaniu 
tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

zdrowy styl życia, odbyło się 
szkolenie z nornic walking, technik 

relaksacyjnych i jogi. Dietetycy 
obecni na pikniku zachęcali do 

zdrowego odżywiania. Na 
zakończenie pikniku mieszkańcy 

wzięli udział w nauce tańcu 
regionalnych, których pokaz 

zaprezentowano przy muzyce granej 
na żywo. 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Złotkowy 

18.07.2013-
15.10.2013 

Remont łazienki w Domu Kultury w 
Złotowach, a tym samym 

podniesienie standardów sanitarnych 
budynku. W ramach realizacji 
zadania położono 71 m płytek, 

zamontowano 2 umywalki oraz 2 
kompakty WC. Ściany 

pomieszczenia zostały odmalowane 
farbą. 

4 mieszkańcy wsi 

"Nasza wieś, naszą 
współną sprawą" 

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich, wspieranie 
inicjatyw obywatelskich służących 
integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej, 
lokalnej, organizacja przedsięwzięć 

promujących niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski (§ 3 pkt 13, § 
6 ust. 1 pkt  8, ust. 5 pkt 10 oraz ust. 

15 pkt 1) 

Stowarzyszenie 
"Razem dla Czajkowa" 

23.07.2013-
15.10.2013 

Organizacja warsztatów kulinarnych 
połączonych z wystawą 

przygotowanych potraw, które 
zostały zaprezentowane na stoisku 

podczas dożynek gminno-
parafialnych. Wydano 200 

egzemplarzy broszury zawierającej 
przepisy na tradycyjne potrawy. 

Broszury zostały rozdysponowane 
wśród uczestników warsztatów. 

10 mieszkańcy wsi 

Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego 

Wielkopolski oraz 
tradycje kulinarne 

Regionu Wielkopolski 

Realizacja zadań służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego 
na wsi (§6, ust. 15, pkt. 1 Programu) 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej w Opatówku 

15.10.2013-
30.11.2013 

Wydanie mapy promującej 
Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolski, 

jej dystrybucja i promocja w celu 
zwiększenie znaczenia i 

rozpoznawalności logotypu 
Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolski, wypromowanie 
obecnych członków Sieci oraz 

zainteresowanie klientów i turystów 

nie dotyczy 

mieszkańcy 
Wielkopolski, 

członkowie Sieci 
Dziedzictwa 
Kulinarnego 
Wielkopolski 
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ofertą kulinarną Wielkopolski. 

Warsztaty praktyczne 
podnoszące i 
doskonalące 
umiejętności 

marketingowe 
producentów 

i przetwórców żywności 
ekologicznej wpływające 
na wzrost  świadomości 

konsumentów 
w zakresie 

certyfikowanej  żywności 
ekologicznej 

Realizacja działań na rzecz 
podnoszenia wiedzy i umiejętności 
rolników produkujących metodami 

ekologicznymi  w zakresie marketingu 
ekologicznych produktów 

żywnościowych oraz na rzecz wzrostu 
świadomości konsumentów w zakresie 
certyfikowanej żywnosci ekologicznej                     

(§ 6, ust. 15, pkt. 2 Programu) 

Wielkopolska 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Regionu 

07.12.2013 - 
15.12.2013 

Zwiększenie świadomości 
konsumentów na temat 

certyfikowanej żywności ekologicznej 
i funkcjonowania europejskiego 
systemu oznaczeń produktów 

ekologicznych, poszerzenie wiedzy i 
zdobycie doświadczenia 

marketingowego producentów i 
przetwórców certyfikowanej 

żywności ekologicznej 

3 

15 przetwórców i 
producentów 

żywności 
ekologicznej,          

4 000  
mieszkańców 

regionu 
południowej 
Wielkopolski 

DEPARTAMENT GOSPODARKI 

konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie  działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy w roku 
2013 

Międzynarodowa Konferencja "Rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw z 

branży spożywczej poprzez 
zagraniczną współpracę klastra - 
wymiana wiedzy, dobre praktyki, 

partnerstwo" 

Leszczyńskie Centrum 
Biznesu sp. z o.o. 

27.09.2013 

1. Zapoznanie się z możliwościami i 
predyspozycjami klastrów do 

współpracy międzynarodowej i 
nawiązanie kontaktów z europejskimi 
klastrami. 2. Kontakty z ekspertami 
oraz baza klastrów spożywczych i 

ich dobrych praktyk w zakresie 
internacjonalizacji. 3. Bliższe 

poznanie potencjalnych partnerów 
biznesowych co w przyszłości 

zaowocuje szeregiem pomysłów na 
wspólne realizacje projektów. 4. 

Partnerstwo klastrowe. 5. 
Rozpoznawanie zagadnień w 
obszarze internacjonalizacji 

innowacyjnej klastrów, inicjowania 
współpracy i integracji środowiska 

naukowego z gospodarczym, 
inicjowania kontaktów i udziału w 

programach UE, wymiany 
doświadczeń i integracji środowiska 

animatorów klastrów. 6. Poznane 
przykłady pozwoliły zapoznać się z 
sukcesami innych i pokonać bariery 

współpracy międzynarodowej 
stojącej przed pozostałymi klastrami. 

 
86 
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7. Zaprezentowanie i promocja marki 
Klastra Leszczyńskie Smaki. 8. 

Wzmocnienie wizerunku inicjatywy 
jako sieci wspierającej rozwój MSP w 

subregionie. 9. Nawiązanie 
współpracy z europejskimi klastrami 

branżowymi, które pozwoliły 
Klastrowi Leszczyńskie Smaki na 

wymianę doświadczeń i rozszerzenie 
zasięgu oddziaływania klastra. 

konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie  działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy w roku 
2013 

Międzynarodowe Warsztaty "IP 
Strategy - how to use to build a 

company and Deal" 

Nickel Technology 
Park sp. z o.o. 

15.05.2013 

1. Zgromadzenie międzynarodowych 
specjalistów z branży 

biotechnologicznej, reprezentujących 
zarówno środowisko biznesowe jak i 
akademickie. 2. Nawiązanie nowych 

kontaktów. 3. Wymiana wiedzy i 
eliminacja barier pomiędzy 

osiągnięciami pracowników nauki, a 
zapotrzebowaniem rynkowym oraz 

możliwościami przedsiębiorców 
biosektora. 4. Poszerzenie wiedzy z 
zakresu procesów komercjalizacji i 
sieciowania podmiotów z branży 

biotechnologicznej. 

 
25 

konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie  działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy w roku 
2013 

Organizacja konferencji dla 
przedstawicieli funkcjonujących i 
potencjalnych klastrów z terenu 

Wielkopolski dotyczących ich działań 
w wymiarze międzynarodowym 

Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne oddział 

w Poznaniu 
23.10.2013 

1. Publikacja książki "Siła 
współdziałania - formy, mechanizmy 

i skutki umiędzynarodowienia 
klastrów". 2. Wymiana poglądów i 

doświadczeń oraz nawiązanie 
kontaktów. 3. Wyartykułowano 

problemy środowiska braku 
wystarczającego wsparcia 

informacyjnego w kooperacji. 4. 
Konferencja spełniła rolę edukacyjną 

oraz rolę promocyjną 

 
38 

konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie  działalności 
wspomagającej rozwój 

Konferencja "Internacjonalizacja 
klastrów jako nowy trend w dziedzinie 

klasteringu" 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

28.09.2013 

1. Omówienie polityki klastrowej 
województwa wielkopolskiego 2. 
Pokazanie korzyści dla regionu 
wynikające z internacjonalizacji 

wielkopolskich klastrów 3. Inicjatywy 
klastrowe jako produkt eksportowy 4. 

Pobudzenie aktywności 
gospodarczej i rozwoju kapitału 

 
40 
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gospodarczy w roku 
2013 

ludzkiego w woj. wielkopolskim 5. 
Uzyskanie certyfikatu nadanego 
przez Fundację jako instytucję 

szkoleniową zarejestrowaną w WUP 
6. Poznanie korzyści wynikających z 

internacjonalizacji klastrów 6. 
Podniesienie konkurencyjności 

członków klastra na rynkach 
zagranicznych 7. Przedyskutowanie 

innowacyjnych form współpracy, 
która może owocować partnerstwem 

8. Zintegrowanie działań inicjatyw 
klastrowych 9. Promocja Marki Woj. 

Wielkopolskiego 10. Promocja 
tworzenia sieci kooperacji w 

gospodarce regionu. 

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Finał Mistrzostw Europy Juniorów 
Młodszych  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Towarzystwo 
Sympatyków 

Baseballu "Demony"  
w Miejskiej Górce 

28.07 - 
04.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 104 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XI Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-
Jitsu  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Copacabana  

w Koninie 
18.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

3 643 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

X Międzynarodowy Turniej w 
gimnastyce artystycznej Poznań 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Dąbrówka"  

w Poznaniu 

01.04 - 
30.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 

- 67 
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Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

"Programie współpracy SWW z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Organizacja Zawodów Ogólnopolskich 
w skokach przez przeszkody CSN*** w 

Lesznie   
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Jeździecki Klub 
Sportowy 

"Przybyszewo"  
w Lesznie 

12-14.04.2013. 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
41  

(104 konie) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XII Ogólnopolskie Zawody Konne w 
skokach przez przeszkody Grand Prix 

Polskich Producentów Żywności i 
Fundacji Orła Białego  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Jeździecki 
AGRO-HANDEL 

ŚREM,  
STAJNIA OLSZA 

01-02.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

10 
83  

(219 koni) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XLI Błękitna Wstęga Wielkopolski - V 
Memoriał Henryka Helaka (Par. 6 , pkt 

4 art. 1b) 

Ludowy Klub 
Jeździecki "Abaria" w 

Iwnie 
04-05.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 101 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 

Festiwal Jeździecki Baborówko 2013  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 

BABORÓWKO 
12-14.07.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

ok. 40 prawie 200 par 
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fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

X Jubileuszowe Włościańskie Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami - "Memoriał 

dr. Ireneusza Maślińskiego"  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Sportowe  

"Pegaz" w Śmiglu 
02.04-31.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

6 
116  

(58 zaprzęgów) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

IV Memoriał Macieja Frankiewicza 
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie  
Klub Sportowy  

"Jumping Events" 
06-09.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 87 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Puchar Polski Seniorów i Seniorek w 
Judo  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Akademia Judo  

w Poznaniu 
28.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 142 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

I Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Judo   

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Akademia Judo  

w Poznaniu 
08.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 38 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w 
Sprincie Kajakowym  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Polski Związek 
Kajakowy  

w Warszawie 
27-30.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- ponad 900 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Mistrzostwa Europy w Kajak Polo  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Polski Związek 
Kajakowy  

w Warszawie 
22-25.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 47 drużyn 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Puchar Świata w Sprincie Kajakowym  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Polski Związek 
Kajakowy  

w Warszawie 

31.05 - 
02.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- ponad 300 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

13. Ogólnopolski Maraton Kajakowy 
Warta Challenge Grand Prix PZK  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej "WARTA"  

w Poznaniu 

14-16.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 75 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 

Regaty Kajakowe - Memoriał im. T. 
Pasika  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

01-31.05.2013 
Zlecenie organizacjom 

pozarządowym do realizacji zadań 
publicznych Województwa 

2 159 
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zadań publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

AMBER ROAD drużynowa jazda na 
czas amatorskich zespołów kolarskich  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Gostyński Klub 
Rowerowy "Cyklista"  

w Gostyniu 
24.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

15 265 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - 
Szlakiem Bursztynowym HELLENA 

TOUR 2013  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie  w Kaliszu 

01.04 - 
31.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 157 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

10.06 - 
07.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 151 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

Puchar Nadziei Olimpijskich  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

02.04 - 
12.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

- 222 
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w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 

rok 2013" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Wielkopolska Próba Kolarska  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

02.04 - 
25.10.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 1.216 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXI  Międzynarodowy Puchar Polski 
"Polska - Dania - Niemcy" - w 

Kręglarstwie Parkietowym w Śremie  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Sokół" 

 w Śremie 

22-25.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 33 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Międzynarodowe Zawody w Chodzie 
Sportowym - Zaniemyśl 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

20.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

50 156 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

17-te Szybowcowe Mistrzostwa 
Europy FAI 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 
Aeroklub Ostrowski 05-20.07.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

11 109 
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fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Szybowcowe Mistrzostwa Świata 
Juniorów pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Centralna Szkoła 
Szybowcowa 

Aeroklubu Polskiego w 
Lesznie 

12.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

20 86 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
"Pantera Cup"  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Pantery"  

w Dopiewie 
19-21.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 116 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Grand Prix Wielkopolski w siatkówce 
plażowej  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Piłki Siatkowej 

29.05 - 
28.07.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 120 par 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

VIII Poznań Waterpolo Cup  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
AWF  

w Poznaniu 

02-03.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
110  

(11 drużyn) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

Wiosenne Biegi Przełajowe - Racot 
2013  

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar" w 

13.04.2013 
Zlecenie organizacjom 

pozarządowym do realizacji zadań 
- ok. 600 
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powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) Racocie publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Wielkopolskie Parafiady Regionalne 
2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
PARAFIADA  

im. Św. Józefa 
Kalasancjusza  
w Warszawie 

01-30.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

10 ok. 2500 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XVII Regionalna Spartakiada 
Uczniowskich Klubów Sportowych i 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
"SPORT-UŚMIECH-ZABAWA"  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan 

14.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
ok. 300  

(14 drużyn) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Cykl Integracyjnych Spartakiad 
Sportowo - Rekreacyjnych z okazji 
"Światowego Dnia Inwalidy 2013"  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan 

01.04 - 
30.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 500 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 

Organizacja "Pucharu Wielkopolski" w 
rugby  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

02.04 - 
29.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

6 160 
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Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

VII Festiwal Integracyjno - Sportowy 
SPARTAKIADA  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Kolskie 
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 
"Sprawni Inaczej"  

w Kole 

21.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

40 52 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

II Turniej koszykówki na wózkach  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ  

w Koninie 

08.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

12 42 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Jedenasty międzynarodowy mitting 
lekkoatletyczny osób 

niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze 
złożoną niepełnosprawnością  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
pomocy niewidomym  

i słabowidzacym 
absolwentom ośrodka  

dla dzieci 
niewidomych  
w Owińskach  

"Być Potrzebnym" 

15.04 - 
24.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

12 67 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

Wspólna Runda Wyścigowych 
Motocyklowych Mistrzostw UEM Alpe 

Adria Zawodów Kwalifikacyjnych  
do Mistrzostw Europy oraz 

Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostw Polski  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Automobilklub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

26.06 - 
31.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

- 135 
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(kwiecień-sierpień 2013) rok 2013" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Motorowodne Mistrzostwa Świata w 
klasie 0-125, Motorowodne 

Mistrzostwa Europy w klasie OSY-400, 
Międzynarodowe Zawody 

Motorowodne w Klasach S-550,JT-
250, GT-30  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

WOPR Województwa 
Wielkopolskiego 
Oddział Miejski  
w Chodzieży 

02.05 - 
17.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

16 51 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXI Ogólnopolski Festiwal Szachowy 
w Poznaniu  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

20-28.07.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

3 102 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w 
Szachach  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

14-20.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 239 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXII Memoriał Leona Kozy 
Kozarskiego - IV Puchar Polski  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego  
w Poznaniu 

22.04 - 
15.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 82 

Otwarty konkurs ofert na Turniej dzieci we florecie oraz w szabli  Klub Sportowy 15.05 - Zlecenie organizacjom - 143 
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realizację w formie 
powierzania i wspierania 

zadań publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) Akademickiego 
Związku Sportowego 

AWF  
w Poznaniu 

30.06.2013 pozarządowym do realizacji zadań 
publicznych Województwa 

Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXXV Memoriał Fechmistrza Jana 
Pieczyńskiego we florecie kobiet i 

mężczyzn  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
AWF  

w Poznaniu 

01.04 - 
30.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 128 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Puchar Polski Seniorów w szabli 
kobiet i mężczyzn - XX Memoriał 

Zenona Ryszewskiego  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Koniński Klub 
Szermierczy w Koninie 

02.04 - 
28.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 100 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XVII Memoriał im. J. Kołodziejczyka w 
tenisie stołowym  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Klub 
Sportowy Tenisa 

Stołowego  
w Obornikach 

08-09.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

20 77 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

II Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka w Tenisie 

Stołowym  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego  

w Poznaniu 
02.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 

3 120 
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Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

"Programie współpracy SWW z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Międzynarodowy Turniej 
Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji 

Tenisowej "Tennis Europe"  
Młodzików i Młodziczek do lat 14 w 

tenisie ziemnym  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
"Promień"  

w Opalenicy 

05.04 - 
27.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 64 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Wielkopolski w Tenisie  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego  
w Poznaniu 

17.08 - 
25.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

5 90 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. 
Wiesława Gąsiorka 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Sigma"  

w Poznaniu 

14.06 - 
18.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

2 48 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 

Cykl Otwartych Mistrzostw 
Wielkopolski Juniorów w Tenisie o 

Puchar Marszałka Wielkopolski  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Pobiedziski Klub 
Tenisowy 

02.05 - 
31.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

- 160 
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fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Międzynarodowy turniej tenisowy 
juniorów - ITF Poznań  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Park 

Tenisowy Olimpia" 

01.07 - 
30.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- ok. 64 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Kolski Triathlon  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Międzyszkolny 
Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 
"TRIATHLON" w Kole 

26.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

5 164 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Międzynarodowe Regaty 
Windsurfingowe w klasie Techno 293 i 

UKS  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał" 

01-02.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 80 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Regaty wioślarskie w ramach 
Międzynarodowych Warsztatów 

Wioślarskich  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

01-30.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

2 127 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Otwarte Mistrzostwa Masters  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Fundacja 
Wielkopolskie 
Wioślarstwo 

06-07.07.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 110 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

XXI Międzynarodowy Turniej o Puchar 
Sobieskiego  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
"Sobieski"  

w Poznaniu 
26-27.04.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 76 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Ogólnopolski Turniej Uczniowskich 
Klubów Sportowych Młodzików i 

Młodziczek   
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Ludowy Klub Sportowy 
"Ceramik"  

w Krotoszynie 
10-11.05.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 128 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Regaty Srebrny Żagiel Optymista  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Jacht Klub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

02.08 - 
04.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

15 262 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 

Grand Prix Wielkopolski w pływaniu 
długodystansowym 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 2f) 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Pływacki  

15.05 - 
15.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
- 417 
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zadań publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(kwiecień-sierpień 2013) 

w Poznaniu Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 2e) 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska  
w Poznaniu 

01.03 - 
15.11.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
16 637 

osobostartów 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Grand Prix Wielkopolski w Maratonach 
Rowerowych MTB 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 2g) 

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Pałuki"                       

w Wągrowcu 

01.03 - 
31.10.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
1311  

(2336 osobostarty) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

Organizacja Cyklu 7 Imprez 
Koszykówki Ulicznej pn. "Grand Prix 

Wielkopolski 2013  
w Koszykówce Ulicznej  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
STREETBALL 

POLSKA 
 w Poznaniu 

18.05 - 
31.08.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
317  

(53 drużyny) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzania i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

Wielkopolski Turniej Orlika 2013  
(Par. 6 , pkt 4, art. 4e) 

Szkolny Związek 
Sportowy 

WIELKOPOLSKA  
w Poznaniu 

03.04 - 
14.06.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

- ok.. 5500 
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w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(kwiecień-sierpień 2013) 

innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 

rok 2013" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie ratownictwa 

wodnego w roku 2013  
(szkolenie i 

doposażenie) 

Organizacja szkoleń na ratownika 
wodnego dla osób w wieku do 26 lat z 
terenu województwa wielkopolskiego 

przez WOPR - podmiot uprawniony do 
wykonywania ratownictwa wodnego  

(Par. 6 , pkt 3 art. 1) 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego  

Zarząd w Poznaniu 

01.03.2013-
31.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie ratownictwa 

wodnego. 

- 107 

Ratownik wodny z RWR  
(Par. 6 , pkt 3 art. 1) 

Ratownictwo Wodne 
Rzeczpospolitej 

01.03.2013-
23.11.2013 

5 60 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 

2013 

Organizacja Wielkopolskich Obchodów 
Światowego Dnia Turystyki 

(par. 6 ust. 2 pkt 2 Programu) 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

Termin realizacji 
zadania: 
01.08 - 

31.10.2013 

# Zorganizowano i przeprowadzono 
jednodniową imprezę pn. 

Wielkopolskie Obchody Światowego 
Dnia Turystyki. 

# Poprzez wygłoszone prezentacje, 
dyskusje i rozmowy zrealizowane 

podczas części konferencyjnej 
Obchodów zapoznano 105 

uczestników z wydarzeniami 
minionych 12 miesięcy w 

wielkopolskiej branży i gospodarce 
turystycznej. 

# Poprzez organizację części 
krajoznawczej Obchodów 105 

uczestników poznało przykładowe 
atrakcje turystyczne miasta Turek i 

powiatu tureckiego. 
# Obchody umożliwiły 105 osobom 
związanym z wielkopolską branżą 

turystyczną wymianę wiedzy i 
doświadczeń, nawiązywanie 

nieformalnych kontaktów, integrację. 

0 105 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i 

Organizacja cyklu imprez turystyczno-
krajoznawczych dla dzieci i młodzieży  
z terenu województwa wielkopolskiego 

upamiętniających miejsca pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 

(par. 6 ust. 2 pkt 1 Programu) 

Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska 

Termin realizacji 
zadania: 
02.04 - 

25.11.2013 

Podczas rajdów wchodzących w 
skład cyklu uczestnicy mieli 
możliwość poznania miejsc 

upamiętniających bohaterów i 
wydarzenia związane z Powstaniem 

Wielkopolskim. Zapoznani zostali 
również z projektem 

0 2 016 
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krajoznawstwa w roku 
2014 

GPSwielkopolska, umożliwiającym 
(przy wykorzystaniu udostępnionej 
aplikacji) zwiedzanie Wielkopolski i 
miejsc związanych z Powstaniem 

Wielkopolskim. Uczestnicy zdobywali 
punkty na Odznakę Turystyczno-

Krajoznowczą „Szlakami Powstania 
Wielkopolskiego”. Harcerzom, którzy 

zrealizowali zadania określone w 
regulaminie przyznano odznakę 

"Harcerska Służba Wielkopolsce”. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 

2015 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz upowszechnianie 

wiedzy o walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego 
(par. 6 ust. 2 pkt 1 Programu) 

organizacje 
pozarządowe 

wyłonione  
w konkursie 

Termin realizacji 
zadań: 
01.04 - 

31.12.2013 

# 4 spływy kajakowe 
# 13 pozostałych imprez 

turystycznych (głównie rajdów 
pieszych i rowerowych) 

# promocja walorów turystycznych 
Wielkopolski 

# upowszechnianie krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywności 

fizycznej i aktywnego spędzania 
czasu wolnego  

# zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 

# zapobieganie patologiom 
społecznym 

212 14 218 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 

2016 

Promocja walorów turystycznych 
województwa wielkopolskiego poprzez 
bezpłatne, turystyczne wydawnictwa 

promocyjne i informacyjne, periodyki i 
publikacje krajoznawcze o zasięgu 
przynajmniej subregionalnym oraz 

monografie i wydawnictwa 
jubileuszowe 

(par. 6 ust. 2 pkt 8 Programu) 

organizacje 
pozarządowe 

wyłonione  
w konkursie 

Termin realizacji 
zadań: 
01.04 - 

31.12.2013 

1. Wydanie dwóch numerów 
czasopisma „Na południu 

Wielkopolski” przyczyniło się i będzie 
się przyczyniać do rozpropagowania 

walorów krajoznawczych, 
turystycznych i przyrodniczych 
południowej  Wielkopolski oraz 

popularyzowania ochrony 
środowiska. Dzięki różnorodnej 

tematyce czytelnicy zaznajomili się 
ze zbiorami gromadzonymi przez 

miłośników przeszłości, ciekawymi 
postaciami, które odeszły, ale 

pozostawiły ślady swych działań w 
Wielkopolsce, z historią regionu, 
zabytkami architektury, pięknymi 
pejzażami, działaniami na rzecz 

propagowania turystyki i 

1 nie dotyczy 
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krajoznawstwa. Czasopismo może 
służyć jako przewodnik turystom i 
posłuży zwiedzającym południową 
Wielkopolskę. Poprzez oglądanie 
zamieszczonych zdjęć czytelnicy 

mieli okazję przekonać się o 
ciekawych miejscach wartych 

obejrzenia. Stało się to dla nich 
zachętą do ich poznawania, a tym 
samym do aktywnego spędzania 

czasu na świeżym powietrzu. 
Wzbogaciło także ich wiedzę na 

temat najbliższego regionu. 
2. Wydanie 300 szt. publikacji z 

okazji jubileuszu 100-lecia 
krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu 

obchodzonego w 2013 roku 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 

2017 

Odnowienie szlaku pieszego 
spacerowego nr 12 w kolorze 

zielonym: Krzyżowniki - Strzeszynek - 
Golęcin o długości 13,5 km, 

znajdującego się w opracowaniu pt. 
"Znakowane piesze szlaki turystyczne 
Województwa Wielkopolskiego - ocena 

stanu istniejącego, program nowego 
układu" 

(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 
Poznański  

im. Bernarda 
Chrzanowskiego 

Termin realizacji 
zadania: 
15.04 - 

10.07.2013 

# odnowienie oznakowania szlaku 
pieszego spacerowego nr 12 

# bezpieczne wędrowanie po szlaku 
# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, 

zwłaszcza na skrzyżowaniach i 
zmianach kierunku marszu 

# umożliwienie bezbłędnego dotarcia 
do zaplanowanych miejsc i obiektów 

2 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 2013 

Odnowienie szlaku pieszego 
spacerowego nr 18 w kolorze zielonym 

i czerwonym: Wiórek - Rogalinek - 
Rogalin o długości 31,0 km, 

znajdującego się w opracowaniu pt. 
"Znakowane piesze szlaki turystyczne 
Województwa Wielkopolskiego - ocena 

stanu istniejącego, program nowego 
układu" 

(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze  

Oddział Poznański  
im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

Termin realizacji 
zadania:  
15.05 - 

10.08.2013 

# odnowienie oznakowania szlaku 
pieszego spacerowego nr 18 

# bezpieczne wędrowanie po szlaku 
# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, 

zwłaszcza na skrzyżowaniach i 
zmianach kierunku marszu 

# umożliwienie bezbłędnego dotarcia 
do zaplanowanych miejsc i obiektów 

2 nie dotyczy 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego w 

Odnowienie szlaków pieszych na 
Pojezierzu Międzychodzko-

Sierakowskim 
(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze  

Oddział Poznański  
im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

Termin realizacji 
zadania:  
02.04 - 

31.10.2013 

# odnowienie oznakowania szlaków 
pieszych 

# bezpieczeństwo wędrowania po 
szlaku 

# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, 
zwłaszcza na skrzyżowaniach i 

1 nie dotyczy 
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dziedzinie  
rozwoju i poprawy bazy 

turystycznej w roku 2014 

zmianach kierunku marszu 
# umożliwienie bezbłędnego dotarcia 
do zaplanowanych miejsc i obiektów 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego w 

dziedzinie  
rozwoju i poprawy bazy 

turystycznej w roku 2015 

Odnowienie szlaku pieszego 
spacerowego nr 26 w kolorze 

czerwonym i czarnym: Zaniemyśl - 
Majdany - Zwola - Zaniemyśl o 

długości 9,0 km, znajdującego się w 
opracowaniu pt. "Znakowane piesze 

szlaki turystyczne Województwa 
Wielkopolskiego - ocena stanu 

istniejącego, program nowego układu" 
(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze  

Oddział Poznański  
im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

Termin realizacji 
zadania: 
15.05 - 

10.09.2013 

# odnowienie oznakowania szlaku 
pieszego spacerowego nr 26 

# bezpieczeństwo wędrowania po 
szlaku 

# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, 
zwłaszcza na skrzyżowaniach i 

zmianach kierunku marszu 
# umożliwienie bezbłędnego dotarcia 
do zaplanowanych miejsc i obiektów 

2 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 2016 

Oznakowanie zabytków architektury 
tworzących regionalny produkt 

turystyki  
kulturowej i krajoznawczej 

"Leszczyńskie po królewsku" - etap 2 
(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Organizacja 
Turystyczna  

Leszno-Region 

Termin realizacji 
zadania: 
02.05 - 

31.08.2013 

Oznakowano sześć obiektów 
leżących na trasie "Leszczyńskie po 
królewsku" tablicami informacyjnymi. 

Na tablicach zamieszczono 
informacje w języku polskim i 

angielskim. Wygląd tablic jest spójny 
z istniejącym już oznakowaniem 
trasy zwiedzania miasta Leszna 

"Śladami króla Stanisława 
Leszczyńskiego" oraz 

przygotowanym w 2012 r. projektem 
znakowania obiektów zabytkowych 

tworzących produkt turystyczny 
"Leszczyńskie po królewsku". 

0 nie dotyczy 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia zadania 
publicznego  

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(współpraca 
międzynarodowa) 

I learn, I believe, I achieve - What can 
Sport mean for Youth from East to 

West?  
(Par. 6 , pkt 17) 

Klub Sportowy  
TSD Sport 

01-09.08.2013 

Zlecenie organizacji pozarządowej 
do realizacji zadania: "Organizacja 

międzynarodowego obozu dla 
młodzieży z regionów partnerskich 

oraz innych regionów 
współpracujących z SWW w ramach 
programu międzynarodowej wymiany 

młodzieży" określonego w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013". 

14 42 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 

Doposażenie WOPR Województwa 
Wielkopolskiego - organizacji 
pozarządowej uprawnionej  

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

15.06 - 
31.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadania 

publicznego Województwa 

- 
osoby 

przebywające  
na obszarach 
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publicznego  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie ratownictwa 

wodnego  
w roku 2013 

(doposażenie - II edycja) 

do wykonywania ratownictwa wodnego 
w specjalistyczny sprzęt ratunkowy  

(Par. 6 , pkt 3 art. 2) 

Wielkopolskiego  
Zarząd w Poznaniu 

Wielkopolskiego określonego w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie ratownictwa 

wodnego. 

wodnych  
na terenie 

województwa 
wielkopolskiego 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

XXI Ogólnopolski Turniej Bokserski im. 
Jana Pawlaka  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
"Polonia 1912" Leszno 

08-10.11.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 50 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

I Ogólnopolski Turniej Juniorski 
Futbolu Amerykańskiego w Poznaniu  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
"Patrioci" Poznań 

01.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

22 75 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Międzynarodowe Zawody Konne w 
Skokach przez Przeszkody - CSI***-W 

- Eliminacje Pucharu Świata  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Jeździecki Klub 
Sportowy 

"Przybyszewo"  
przy Wyższej Szkole 

Marketingu  
i Zarządzania  

w Lesznie 

01.10 - 
15.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 102 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  

Halowe Międzynarodowe Zawody w 
Skokach przez Przeszkody CSI3*-W 

CAVALIADA POZNAŃ 2013  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Fundacja na rzecz 
Akademii Wychowania 

Fizycznego  
im. Eugeniusza 

Piaseckiego  
w Poznaniu 

16.09 - 
31.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

115 
123  

(284 konie) 
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w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(wrzesień-grudzień 
2013) 

innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 

rok 2013" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

I. Memoriał Andrzeja Królikowskiego  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy 

15.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 132 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy 

14.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

23 312 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Wyścig Młodości 2013 - Finał Pucharu 
Polski  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie  
w Kaliszu 

07-08.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 

jazda indywidualna  
- 216; 

wyścig szosowy  
- 251 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

X Ogólnopolski maraton w kolarstwie 
górskim Cross- Country "MICHAŁKI 

2013 Wieleń"  
(MTB- 14 września 2013)  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Płomień"  

przy Szkole 
Podstawowej  
w Wieleniu 

14.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

- 

502  
+ 118 dzieci  
w imprezie 

towarzyszącej 
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2013) fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Organizacja XXXI Turnieju w 
kręglarstwie młodzieżowym 

"Wielkopolska Zaprasza 2013"  
o charakterze ogólnopolskim  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

20-22.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

12 80 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Organizacja XXXIV Memoriału 
Wojciecha Zielińskiego i Jerzego 

Krukowskiego w kręglarstwie 
młodzieżowym o charakterze 

ogólnopolskim (Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

12-15.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

3 94 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

V Międzynarodowe Mistrzostwa 
Masters w Łucznictwie  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski Związek 
Łuczniczy 

06-08.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

16 113 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

IX Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
Chłopców "Spartakus Cup"  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Uczniowski Klub 
Sportowy Spartakus 

27.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 14 zespołów 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  

Puchar Polski seniorów 2013 w piłce 
wodnej (Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

KS Waterpolo Poznań 5-6.10.2013 
Zlecenie organizacjom 

pozarządowym do realizacji zadań 
3 73 
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wspierania zadań 
publicznych  

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(wrzesień-grudzień 
2013) 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Grand Prix Śremu w pływaniu cykl 
2013/2014 część I  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
WODNIK Śrem 

13.10.2013; 
17.11.2013; 
08.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

5 
3 etapy  

po 120-150 os. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw 
Europy w pływaniu 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Pływacki 
31.11-01.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 333 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Maraton pływacki  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Międzyszkolny 
Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 
"TRIATHLON" 

14.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

5 ok. 39 zawodników 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

XX Bieg Olimpijski - Racot 2013  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar" 

Racot 
14.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

2 ok. 2000 
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Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

VIII Olimpiada Bez Barier - Racot 2013  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Szkolny Klub 
Sportowy "Jantar" 

Racot 
26.10.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- ok. 400 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

XXI Sienneńskie Biegi Przełajowe, 
Sienno 2013  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Europejskiego 
Dziedzictwa 

Kulturowego w Siennie 

20.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

28 ok. 650 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Organizacja "Turnieju Nadziei 
Olimpijsjkich" w rugby (Par. 6 , pkt 4 

art. 1b) 

Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

06.10.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

6 160 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Wielkopolski w rugby 7 (Par. 6 , pkt 4 

art. 1b) 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Rugby 
21-22.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

12 100 
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(wrzesień-grudzień 
2013) 

rok 2013" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce 
Siatkowej dla Młodzieży i Osób 

Dorosłych Organizowane  
w Starym Mieście w 2013 roku (Par. 6 

, pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy TEAM 
Stare Miasto 

01.09 - 
15.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

8 49 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

"WielkoPOLSKA Boccia'2013" - I 
Międzynarodowe Zawody Bocci w 

Wągrowcu i Skokach  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne 
"START"  

w Poznaniu 

14.11 - 
17.11.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 
70  

+ 81 os. towarzysz. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

XI Memoriał Władysława Jakubka  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Niepełnosprawnych 

"START" 

01.10 - 
31.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 74 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

IX Międzynarodowe Halowe 
Mistrzostwa Kalisza Osób 

Niepłenosprawnych w Lekkiej Atletyce  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Fundacja Inwalidów  
i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Miłosierdzie" 

27.11.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

12 157 

Otwarty konkurs ofert na Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet Koniński Klub 19.10.2013 Zlecenie organizacjom - 85 
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realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

i mężczyzn  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Szermierczy pozarządowym do realizacji zadań 
publicznych Województwa 

Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Puchar Europy Kadetów w szabli 
kobiet i mężczyzn  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Koniński Klub 
Szermierczy 

20-22.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 219 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

Puchar Świata Juniorów Floret Kobiet i 
Mężczyzn  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
"Polonia 1912" Leszno 

14-15.12.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

- 161 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  
(wrzesień-grudzień 

2013) 

VIII Akademickie Mistrzostwa Europy 
w Wioślarstwie  

(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 

06-08.09.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy SWW z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

45 414 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie  
wspierania zadań 

publicznych  

VII Memoriał Józefa Moczyńskiego  
(Par. 6 , pkt 4 art. 1b) 

Klub Sportowy 
Sobieski Poznań 

11-12.10.2013 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w 

- 108 
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Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2013  

(wrzesień-grudzień 
2013) 

"Programie współpracy SWW z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 
rok 2013" w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

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 z rodzin z problemem 

uzależnień z Wielkopolski / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 29-06-2013 / 

14-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 92 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Letnia akademia socjoterapii 2013 - 
wyjazdowa forma wypoczynku 

wakacyjnego połączona z warsztatami 
socjoterapeutycznymi dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Tureckie 
Stowarzyszenie Na  
Rzecz Przywracania 

Rodziny Dajmy 
Szansę; Turek 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 24-07-2013 / 

09-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 30 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Kolonie bawią i uczą / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny 
KARAN; 

Radom/Warszawa 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 31-08-2013 / 

12-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 

1 32 
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zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wakacje w Boszkowie / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 01-07-2013 / 

14-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

5 76 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Sztuka dojrzewania ? Ach, te emocje / 
§ 6 pkt 10 podpunkt 1 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej 
Miłosierdzia; Kalisz 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 28-06-2013 / 

09-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 40 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Nikt nie jest samotną wyspą / § 6 pkt 
10 podpunkt 1 

Caritas Diecezji 
Kaliskiej; Kalisz 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 05-07-2013 / 

13-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

30 200 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

Jestem, tworzę, zdobywam ? Tatry 
2013 / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 05-07-2013 / 

18-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

3 55 
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oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku 

do samego siebie, umiejętności 
odpoczynku i zabawy 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

W krainie przyjaźni - Warsztaty 
rekreacyjno - profilaktyczne z 

elementami zajęć z socjoterapii nad 
morze / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie Warto 
Pomagać; Ratyń 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 12-07-2013 / 

22-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 38 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Socjoterapeutyczne wakacje: Z głową 
w chmurach II / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej; 

Gniezno 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 01-07-2013 / 

26-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

1 30 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Nasza Przyszłość / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Oświatowe Onuphrius; 

Czerniejewo 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 08-07-2013 / 

21-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

27 45 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2013 

40 
 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Kolonia moich pasji w Jastrzębiej 
Górze z zajęciami teatralno - 

tanecznymi i socjoterapeutycznymi / § 
6 pkt 10 podpunkt 1 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy; 
Konin 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 12-07-2013 / 

31-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 40 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Czas na aktywność - wakacyjna 
przygoda w górach / § 6 pkt 10 

podpunkt 1 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 15-07-2013 / 

31-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 46 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wakacyjne Pozna(wa)nie / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Środowiskowy Klub 

Abstynenta 
Zwycięstwo; Poznań 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 29-07-2013 / 

11-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

4 120 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

Stop uzależnieniom - obóz edukacyjny 
i sportowo-rekreacyjny połączony z 

oddziaływaniem socjoterapeutycznym 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem uzależnień z Wielkopolski / 
§ 6 pkt 10 podpunkt 1 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 12-08-2013 / 

23-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 

2 80 
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dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

do samego siebie, umiejętności 
odpoczynku i zabawy 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Obóz sportowo - rekreacyjny z 
programem socjoterapeutycznym pn.: 
Dajmy szansę / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska; Poznań 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 09-07-2013 / 

31-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 45 

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 wsi / § 6 pkt 10 

podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 

Wsi Moszczanka i 
Skrzebowa; 
Moszczanka 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 27-07-2013 / 

05-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 45 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Czas na zmiany - wakacyjna przygoda 
w Łazach / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 

Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji; Konin 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 05-08-2013 / 

14-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 46 

Organizacja 
wypoczynku 

Nie jesteś sam - socjoterapeutyczny 
obóz pod namiotami w Pobierowie / § 

ZHP Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

8 150 
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wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

6 pkt 10 podpunkt 1 Konin; Konin r. / ( 31-07-2013 / 
14-08-2013 ) 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wszystkie dzieci są nasze / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Stowarzyszenie Z 
miłości do Dzieci; 

Latowice 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 05-08-2013 / 

10-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

1 22 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wyjazdowe warsztaty 
socjoterapeutyczne połączone ze 

wspinaczką i survivalem dla młodzieży 
zagrożonej dysfunkcją społeczną: / § 6 

pkt 10 podpunkt 1 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii, Oddział 
Terenowy; Leszno 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 17-07-2013 / 

31-07-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

4 24 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

Wakacje 2013 / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 23-07-2013 / 

03-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 

0 50 
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uzależnień wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wakacje z pasją - profilaktyczny obóz 
letni / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność; 
Sarbice 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 14-08-2013 / 

31-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 20 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wakacje w siodle / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Fundacja na Rzecz 
Wspierania 

Społeczności Lokalnej; 
Śrem 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 12-08-2013 / 

31-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

6 15 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Morskie Opowieści - Kolonie z 
programem socjoterapeutycznym, 

ukierunkowane na rozwijanie pasji dla 
dzieci z rodzin defaworyzowanych z 

terenu województwa wielkopolskiego / 
§ 6 pkt 10 podpunkt 1 

Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; 

Bydgoszcz 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 11-08-2013 / 

20-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

0 200 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 

MAKSIO w wiejskiej zagrodzie - 
warsztaty regionalne, jako forma 
wypoczynku letniego / § 6 pkt 10 

podpunkt 1 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 

św. Maksymiliana 
Marii Kolbego; 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 14-08-2013 / 

24-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

1 44 
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połączonego z 
oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Gniezno uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Wesołe Wakacje z Latem IX edycja / § 
6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie im. 
św. Brata Alberta; 

Słupca 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 23-07-2013 / 

12-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

3 50 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Profilaktyczny obóz letni - wędrówka 
ku wakacyjnej przygodzie / § 6 pkt 10 

podpunkt 1 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci - 
Zarząd Powiatowy; 

Turek 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 07-08-2013 / 

28-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 40 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Potrafię i ja ratować innych / § 6 pkt 10 
podpunkt 1 

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom; 

Gniezno 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 07-08-2013 / 

23-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

1 30 
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zachowania 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Przeciwdziałanie uzależnieniom- 
wakacyjne echo sportowej aktywności 

/ § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; 

Sarbice 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 03-08-2013 / 

19-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

4 25 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Obóz socjoterapeutyczny Odnaleźć 
swoje miejsce / § 6 pkt 10 podpunkt 1 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Rodzin 
Dysfunkcyjnych 

LIDER; Uzarzewo 

od 29 czerwca do 
1 września 2013 
r. / ( 20-08-2013 / 

31-08-2013 ) 

zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form  

aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
nabycie przez uczestników 

umiejętności pozytywnego stosunku 
do samego siebie, umiejętności 

odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

2 30 

Realizacja programów 
redukcji szkód wśród 

okazjonalnych 
użytkowników 
narkotyków 

Reduktor / brak zadania wymienionego 
w Programie 

Pogotowie Społeczne; 
Poznań 

od 29 czerwca do 
30 listopada 2013 
r. / ( 28-06-2013 / 

30-11-2013 ) 

zmniejszenie szkód m. in. 
zdrowotnych spowodowanych 

przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych (ryzykowne 

zachowania związane z 
okazjonalnym użytkowaniem 

narkotyków) 

2 80 

Realizacja programów 
redukcji szkód wśród 

okazjonalnych 
użytkowników 
narkotyków 

Party time / brak zadania 
wymienionego w Programie 

Stowarzyszenie 
Spadochron; Poznań 

od 29 czerwca do 
30 listopada 2013 
r. / ( 25-07-2013 / 

30-11-2013 ) 

zmniejszenie szkód m. in. 
zdrowotnych spowodowanych 

przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych (ryzykowne 

zachowania związane z 
okazjonalnym użytkowaniem 

narkotyków) 

3 b/d 

Programy wsparcia dla 
osób uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

Świat zdrowiejącego alkoholika / § 6 
pkt 10 podpunkt 3 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec 

od 2 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

07-09-2013 ) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 

nabycie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

0 20 
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utrzymujących 
abstynencję 

Programy wsparcia dla 
osób uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

utrzymujących 
abstynencję 

Już nie jesteś sam / § 6 pkt 10 
podpunkt 3 

Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie 

Odnowa; Gniezno 

od 2 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

30-11-2013 ) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 

nabycie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

2 20 

Programy wsparcia dla 
osób uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

utrzymujących 
abstynencję 

Wolni od nałogów / § 6 pkt 10 
podpunkt 3 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska; Poznań 

od 2 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 09-09-2013 / 

30-11-2013 ) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 

nabycie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

0 20 

Realizacja programów 
informacyjnych i 
edukacyjnych dla 

rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i 

młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub 
narkotykowych) 
obejmujących: 
zwiększenie 

świadomości na temat 
negatywnych skutków 

działania środków 
psychoaktywnych, 

sposoby zapobiegania 
zagrożeniom 

wynikającym z używania 
środków 

psychoaktywnych oraz 
procedury postępowania 
wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach 
wynikających z 

zażywania środków 
psychoaktywnych 

Wróg w domowej apteczce  leki jako 
środki psychoaktywne przyjmowane 

przed młodzież - negatywne skutki ich 
działania, sposoby zapobiegania 

zagrożeniu oraz postępowanie wobec 
dzieci nadużywających leków / brak 
zadania wymienionego w Programie 

Fundacja StrefaPL; 
Leszno 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 09-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

przeprowadzenie szkolenia / szkoleń 
dla rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci i młodzieży 
1 300-350 

Realizacja programów 
informacyjnych i 
edukacyjnych dla 

Jak poznać / brak zadania 
wymienionego w Programie 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

nabycie przez rodziców oraz 
opiekunów prawnych młodzieży 

wiedzy dotyczącej zagrożeń 
1 1000 
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rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i 

młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub 
narkotykowych) 
obejmujących: 
zwiększenie 

świadomości na temat 
negatywnych skutków 

działania środków 
psychoaktywnych, 

sposoby zapobiegania 
zagrożeniom 

wynikającym z używania 
środków 

psychoaktywnych oraz 
procedury postępowania 
wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach 
wynikających z 

zażywania środków 
psychoaktywnych 

31-12-2013 ) wynikających z używania środków 
psychoaktywnych 

Realizacja programów 
informacyjnych i 
edukacyjnych dla 

rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i 

młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub 
narkotykowych) 
obejmujących: 
zwiększenie 

świadomości na temat 
negatywnych skutków 

działania środków 
psychoaktywnych, 

sposoby zapobiegania 
zagrożeniom 

wynikającym z używania 
środków 

psychoaktywnych oraz 

Co mogę zrobić, by ochronić dziecko 
przed uzależnieniem / brak zadania 

wymienionego w Programie 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii, Oddział 
Terenowy; Leszno 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 01-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

nabycie przez rodziców oraz 
opiekunów prawnych młodzieży 

wiedzy dotyczącej zagrożeń 
wynikających z używania środków 

psychoaktywnych 

1 45-60 
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procedury postępowania 
wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach 
wynikających z 

zażywania środków 
psychoaktywnych 

Realizacja programów 
informacyjnych i 
edukacyjnych dla 

rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i 

młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub 
narkotykowych) 
obejmujących: 
zwiększenie 

świadomości na temat 
negatywnych skutków 

działania środków 
psychoaktywnych, 

sposoby zapobiegania 
zagrożeniom 

wynikającym z używania 
środków 

psychoaktywnych oraz 
procedury postępowania 
wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach 
wynikających z 

zażywania środków 
psychoaktywnych 

Program informacyjno- edukacyjny dla 
rodziców i opiekunów prawnych dzieci 

i młodzieży z zakresu profilaktyki 
uzależnień / brak zadania 

wymienionego w Programie 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii, Oddział 
Terenowy; Turek 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 01-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

nabycie przez rodziców oraz 
opiekunów prawnych młodzieży 

wiedzy dotyczącej zagrożeń 
wynikających z używania środków 

psychoaktywnych 

2 260 

Realizacja programów 
informacyjnych i 
edukacyjnych dla 

rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i 

młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub 
narkotykowych) 
obejmujących: 
zwiększenie 

Mądry rodzic zdrowsze dziecko  
warsztaty edukacyjne dla 

rodziców/opiekunów z dziedziny 
profilaktyki uzależnień i pozytywnych 
wzorców wychowania / brak zadania 

wymienionego w Programie 

Stowarzyszenie Nowa 
Wspólna Droga; 

Swarzędz 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 16-09-2013 / 

08-12-2013 ) 

nabycie przez rodziców oraz 
opiekunów prawnych młodzieży 

wiedzy dotyczącej zagrożeń 
wynikających z używania środków 

psychoaktywnych 

2 250 
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świadomości na temat 
negatywnych skutków 

działania środków 
psychoaktywnych, 

sposoby zapobiegania 
zagrożeniom 

wynikającym z używania 
środków 

psychoaktywnych oraz 
procedury postępowania 
wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach 
wynikających z 

zażywania środków 
psychoaktywnych 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Nie używkom! / § 6 pkt 10 podpunkt 2 
Fundacja Odzew; 

Leszno 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 06-09-2013 / 

23-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

kultura itp.). 

0 40 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

Spotkania świetlicowe naszą szansą 
na sukces? ? program warsztatów 

profilaktyczno? socjotera?peutycznych 
oraz zajęć edukacyjno? integracyjnych 

z zakresu przeciwdziałania 
uzależnie?niom alkoholowym i 

narkotykowym dla dzieci młodzieży z 
terenu gminy Kostrzyn Wlkp. / § 6 pkt 

10 podpunkt 2 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska; Poznań 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

8 160 
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organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

kultura itp.). 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Pożytecznie spędzam czas wolny / § 6 
pkt 10 podpunkt 2 

Uczniowski Klub 
Sportowy Olimpijczyk 

II przy Szkole 
Podstawowej nr 15; 

Konin 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

kultura itp.). 

1 45 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Stop uzależnieniom! ? Prowadzenie 
zajęć profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży w miejscu ich zamieszkania 
/ § 6 pkt 10 podpunkt 2 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

kultura itp.). 

7 25 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 

Żeby nigdy - profilaktyka / § 6 pkt 10 
podpunkt 2 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 

5 40 
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elementami zajęć, np.: 
sportowych, 

rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

dotyczących prawnych aspektów i 
konsekwencji nadużywania alkoholu 

lub narkotyków, wskazanie 
alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu (sport, rekreacja, 
kultura itp.). 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Za używki dziękujemy my się nie 
trujemy / § 6 pkt 10 podpunkt 2 

Caritas Diecezji 
Kaliskiej; Kalisz 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 16-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

kultura itp.). 

0 250 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

Z muzyką do przyszłości / § 6 pkt 10 
podpunkt 2 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej 
ANMAR; Słupca 

od 2 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 01-10-2013 / 

20-12-2013 ) 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 

alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności 

zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i 

narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 

konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie 

alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, 

kultura itp.). 

1 113 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

Wczesna interwencja wobec 
młodzieży nadużywającej substancji 

Fundacja StrefaPL; 
Leszno 

od 1 września do 
30 listopada 2013 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyka 

1 20 
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zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

psychoaktywnych - szkolenie 
podnoszące kwalifikacje dla osób 

zajmujących się profesjonalnie 
tematyką przeciwdziałania 

uzależnieniom / § 6 pkt 10 podpunkt 4 

r. / ( 16-09-2013 / 
31-10-2013 ) 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp. 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

Profilaktyka selektywna metodą 
skutecznego oddziaływania na 
postawy i zachowania dzieci  

i młodzieży / § 6 pkt 10 podpunkt 4 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 1 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 05-09-2013 / 

30-10-2013 ) 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyka 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp. 

0 20 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

W trosce o zdrowie dzieci. FAS  
zrozumieć, zareagować, zadbać / § 6 

pkt 10 podpunkt 4 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH; 

Poznań 

od 1 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 01-09-2013 / 

30-11-2013 ) 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyka 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp. 

0 360 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

Praca z dzieckiem z rodziny z 
problemem alkoholu - cykl szkoleń dla 

pedagogów i psychologów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą w 

placówkach oświatowych Wielkopolski 
/ § 6 pkt 10 podpunkt 4 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska; Poznań 

od 1 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 12-09-2013 / 

30-11-2013 ) 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp. 

0 200 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

Szkolenia z zakresu profilaktyki, terapii 
i leczenia uzależnień / § 6 pkt 10 

podpunkt 4 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 1 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 02-09-2013 / 

15-10-2013 ) 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp. 

0 20 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych dla osób 

zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania 

Narkotyki, dopalacze, alkohol - 
profilaktyka, interwencja, działanie / § 

6 pkt 10 podpunkt 4 

Stowarzyszenie 
MONAR; Warszawa-

Poznań 

od 1 września do 
30 listopada 2013 
r. / ( 13-09-2013 / 

29-11-2013 ) 

przeszklenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 

przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 

socjalnych, pracowników świetlic 

0 30 
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uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 

narkotykowym) 

socjoterapeutycznych itp. 

Realizacja programów 
wczesnej interwencji dla 

młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, 

narażonej na rozwój 
problemów związanych 
z używaniem środków 

psychoaktywnych 

Program wczesnej interwencji wobec 
młodych użytkowników substancji 

psychoaktywnych FRED GOES NET / 
brak zadania wymienionego w 

Programie 

Stowarzyszenie 
MONAR; Warszawa-

Poznań 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 01-09-2013 / 

31-12-2013 ) 

przeprowadzenie programów dla 
młodzieży z grup wysokiego ryzyka, 
doświadczających już pierwszych 

trudności w związku ze stosowaniem 
środków psychoaktywnych oraz 

zapewnianie im pomocy 
zapobiegającej powstawaniu 

dalszych poważnych zaburzeń 

0 40 

Realizacja programów 
wczesnej interwencji dla 

młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, 

narażonej na rozwój 
problemów związanych 
z używaniem środków 

psychoaktywnych 

Weekendowy punkt wczesnej 
interwencji dla młodzieży z grupy 
wysokiego ryzyka" / brak zadania 

wymienionego w Programie 

Stowarzyszenie 
MONAR; Warszawa-

Leszno 

od 1 września do 
31 grudnia 2013 
r. / ( 06-09-2013 / 

30-11-2013 ) 

przeprowadzenie programów dla 
młodzieży z grup wysokiego ryzyka, 
doświadczających już pierwszych 

trudności w związku ze stosowaniem 
środków psychoaktywnych oraz 

zapewnianie im pomocy 
zapobiegającej powstawaniu 

dalszych poważnych zaburzeń 

0 40 

"Partnerstwo dla 
transplantacji - 

promowanie idei 
transplantacji i dawstwa 

narządów wśród 
mieszkańców 
Wielkopolski" 

"Od serca - konkurs projektowy"  
(§6 pkt 9 ppkt 2) 

Fundacja Wspierania 
Rozwoju 

Transplantologii 

1.09-31.12.2013/ 
1.09-31.12.2013 

1. organizacja konkursu "Od serca" 
na najlepszy projekt graficzny 

promujący ideę transplantologii oraz 
organizacja wystawy prac laureatów 

konkursu w przestrzeni miejskiej. 

1 "im" 

"Promowanie idei 
krwiodawstwa wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski" 

"Oddając krew ratujesz życie" 
(§6 pkt 9 ppkt 1) 

Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

1.09-31.12.2013/ 
1.09-31.12.2013 

1. przeprowadzenie kampanii  
promującej honorowe krwiodawstwo, 

organizacja zbiórek krwi. 
0 "im" 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski"- I edycja 

"PSYCHE SOMA POLIS - promocja 
wiedzy o zdrowiu psychicznym" 

(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Stowarzyszenie 
"PSYCHE SOMA 

POLIS" 

1.09-31.12.2013/ 
1.09-31.12.2013 

1. organizacja I Wielkopolskiego 
Forum zdrowia Psychicznego 
2. przeprowadzenie kampanii 

edukacyjno - promocyjnej o tematyce 
zdrowia psychicznego, 

3.przeprowadzenie indywidualnych 
konsultacji psychologicznych i 

psychiatrycznych 

4 "im" 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski"- I edycja 

"W zdrowym ciele zdrowy duch!" 
(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Stowarzyszenie Osób i 
Rodzin Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 
"Zrozumieć i Pomóc" 

1.09-31.12.2013/ 
1.09-30.09.2013 

1. organizacja imprezy sportowo - 
edukacyjnej dla osób po kryzysach 

psychicznych 
0 200 

"Promocja zdrowia "Promocja zdrowia psychicznego Stowarzyszenie Na 14.10- 1. przeprowadzenie kampanii 0 "im" 
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psychicznego wśród 
mieszkańców 

Wielkopolski" - II edycja 

wśród Wielkopolan. Zdrowa 
Wielkopolska" 

(§6 pkt 9 ppkt 3) 

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

31.12.2013/ 
21.10-31.12.2013 

promocyjno - edukacyjnej o tematyce 
zdrowia psychicznego (realizacja 

filmu, spotu radiowego, opracowanie 
materiałów promocyjnych tj. ulotek, 

płyt CD) 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski" - II edycja 

"Kampania edukacyjna dla szkół 
gimnazjalnych DON'T WORRY" 

(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Dla Zdrowia. Fundacja 
na rzecz Zdrowia 
Populacyjnego i 

Międzynarodowego 

14.10-
31.12.2013/ 

21.10-31.12.2013 

1. przeprowadzenie kampanii 
promocyjno - edukacyjnej o tematyce 
zdrowia psychicznego adresowanej 

do uczniów szkół gimnazjalnych 

2 "im" 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski" - II edycja 

"Nauczę się jak Cię wspierać - 
psychoedukacja dla rodzin i 

opiekunów osób chorujących 
psychicznie" 

(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Stowarzyszenie Osób i 
Rodzin Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 
"Zrozumieć i Pomóc" 

14.10-
31.12.2013/ 

21.10-31.12.2013 

1. organizacja zajęć 
psychoedukacyjnych dla rodzin i 

opiekunów osób chorujących 
psychicznie 

0 34 

"Działania promujące 
prawidłowe nawyki 
żywieniowe wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski z 

wykorzystaniem 
multimedialnych form 

przekazu" 

"Wiem co jem" 
(§6 pkt 9 ppkt 5) 

Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

1.09-31.12.2013/ 
1.09-31.12.2013 

1. przygotowanie i realizacja 
konkursu na prezentację 

multimedialną dotyczącą zasad 
zdrowego odżywiania dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

2.działania promocyjno - edukacyjne 
z zakresu promocji zdrowego 
odżywiania, stworzenie strony 

internetowej, organizacja 
happeningu, organizacja konferencji 

0 "im" 

"Działania mające na 
celu wzmocnienie 

działalności Punktu 
Konsultacyjno - 

Diagnostycznego" 

"Wzmocnienie działania Punktu 
Konsultacyjno - Diagnostycznego w 

Wielkopolsce" 
(§6 pkt 9 ppkt 4) 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

17.06-
31.12.2013/ 

17.06-31.12.2013 

1. rozszerzenie działalności Punktu 
Konsultacyjno - Diagnostycznego 

prowadzonego w ramach umowy z 
Krajowym Centrum ds. AIDS 

2 1232 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w roku 

2013 

„Być jak Hipolit”. Projekt 
innowacyjnego kreowania postaw 

obywatelskich. 

Fundacja Klaster 
Poznań 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

Uruchomienie:  
• strona www. – 

www.kulturasolidarnosci.pl, 
• kanał YT i aplikacja FB „Być jak 

Hipolit” 
oraz m.in.: 

• kreacja oraz wdrożenie kampanii 
promującej projekt wśród 

mieszkańców Wielkopolski, 
• przeprowadzenie 15 sesji 

 

Ok. 3 000 wizyt na 
portalu, po ok.10 

000 osób 
korzystających z 
aplikacji na FB 

oraz z kanału YT 
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fotograficznych z „bohaterami” 
projektu, 

• przygotowanie 15 filmów 
przedstawiających ich historię, 
• systematyczne udostępnianie 

użytkownikom materiałów video. 
• Przygotowanie materiałów 
związanych z konferencją 

Zgodnie z ustaleniami, kolejne filmy 
będą udostępniane sukcesywnie do 
końca kwietnia 2014, co ma na celu 

angażowanie społeczności i 
komunikacja projektu w sposób 

ciągły. 

wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w roku 

2013 

Hipolit Cegielski- dziedzictwo pracy 
organicznej 

Fundacja Kolegium 
Wigierskie 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

1) Produkcja filmu prezentującego 
dziedzictwo Hipolita Cegielskiego – 
„Hipolit Cegielski- dziedzictwo pracy 
organicznej”. Film będzie służył jako 

narzędzie debaty oraz materiał 
edukacyjny z uwagi na jego 

popularnonaukowy charakter. 
2) organizacja spotkań i seminariów 

mających na celu popularyzację 
postaci Hipolita Cegielskiego i 
dziedzictwa pracy organicznej.  
3) Prezentacja filmu w różnych 
miejscowościach, także poza 

Wielkopolska. 

 

Ok. 100 osób 
uczestniczących w 

spotkaniach 

wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w roku 

2013 

Wielkopolanie w Europejskim Roku 
Obywateli 

Fundacja Odzew 
17.10.2013 - 
31.12.2013 

Uczestnicy projektu (dzieci i 
młodzież z powiatów leszczyńskiego, 

kościańskiego i wolsztyńskiego) 
zostaną prekursorami działań 

społeczno-obywatelskich w swoich 
lokalnych społecznościach. Poprzez 

uczestnictwo w spotkaniach 
integracyjno-edukacyjnych i 

konkursach wzmocnili swoje postawy 
obywatelskie (m.in. w oparciu o 

tradycje pracy organicznej)  oraz 
zwiększyli wiedzę w zakresie 

edukacji obywatelskiej. 
Udało uruchomić się działania 

obywatelskie w społecznościach 

 

• 75 dzieci w wieku 
4-5 lat 

• 40 os. w wieku 
10-15 

• 40 os. w wieku 
13-15 

• 100 os. dorosłych 
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lokalnych, wzmocniono integrację 
międzypokoleniową, wzrosła 

samoocena oraz poczucie dumy z 
bycia Wielkopolaninem, Polakiem i 

Europejczykiem.   
Organizacja konferencji 

„Wielkopolanie w Europejskim Roku 
Obywateli”. 

wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w roku 

2013 

Kultura Pamięci- Dziedzictwo Pracy 
Organicznej Dworu Wielkopolskiego 

Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

Powołanie 2 Akademii: 
1) Akademia Dziedzictwa Dworu 

Polskiego, obejmująca zagadnienia: 
• Debata na temat dziedzictwa 

ziemiańskiego, 
• Dwór jako centrum organizujące 

relacje społeczne, 
• Dwór jako centrum 

upowszechniające zasady 
solidarności z wykorzystaniem metod 

pracy organicznej, 
• Rzetelna i uczciwa debata na temat 

historii i dziedzictwa dworu – bez 
omijania trudnych tematów, 

• Realizacja Programu „Kultura 
Pamięci – Tożsamość Wielkopolski” 

oraz działalność edukacyjna i 
promocyjna 

2) Akademia Pracy Organicznej: 
• Prezentacja dziedzictwa pracy 

organicznej poprzez sylwetki 
Mistrzów Pracy Organicznej 

• Praca organiczna jako metoda 
działalności obywatelskiej dla dobra 
wspólnego w różnych dziedzinach 

życia zbiorowego: kultura, 
gospodarka i polityka.  

 
Program „Kultura Pamięci – 

Tożsamość Wielkopolski” ma 
promować ideę solidarności 

społecznej i budować społeczeństwo 
solidarne, co jest szczególnie 
ważnym zadaniem po latach 

degeneracji, jaka wiązała się z 

 

Ok. 100 osób 
uczestniczących w 

spotkaniach i 
seminariach 
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komunizmem. W ramach programu 
zostaną przypomniane chwalebne 
wzorce i postawy, jakich w polskiej 

historii nie brakowało, a które 
powinny być dziś źródłem inspiracji i 
odpowiedzią na aktualne problemy 

życia społecznego. 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Bezpieczny pies = bezpieczny 
przyjaciel  

(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie 
Dogonić Radość 

20.05.-
30.11.2013 

organizacja 5 festynów nt. 
bezpiecznych kontaktów z psami 

1 300 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Brave Kids Puszczykowo 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie 
"ENTER ART" 

6.05.-30.11 

realizacja programów: 1)Program 
Rodzin Goszczących; 2) Program 
Grup Zagranicznych; 3) Program 

Grupy Lokalnej;  
4) Program implementacji  (skrypt, 

debata) 

7 60 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Kawiarenka u Astrid - tworzenie 
dobrych warunków rozwojowych dla 

rodzin z małymi dziećmi 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid 

Lindgren 
6.05.-30.11.2013 

10 godz. spotkań rodzinnych, 
powstały 2 poradniki edukacyjne 

0 41 rodzin 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Gdy zostanę MAMĄ … będę kochać 
nad życie 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Fundacja Po Drugie 6.05.-30.11.2013 

warsztaty kompetencji rodzicielskich 
dla wychowanek Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Białej, 
warsztaty praktyczne z lalkami Real 

Care Baby, 
opracowanie publikacji "Nie tak 

piękni nastoletni" 

4 40 
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otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Kryzys - szansa na zmianę - 
specjalistyczne wsparcie dla rodzin 
zagrożonych rozstaniem lub inną 

trudną sytuacją życiową 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna 

Droga" 

20.05.-
30.11.2013 

106 godz. konsultacji i poradnictwa 
rodzinnego, 

42 godz. konsultacji dla par, 
małżeństwo, rodzin/mediacje 

rodzinne 

6 108 rodzin 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Wielkopolska Kampania "16 Dni 
przeciwdziałania przemocy ze względu 

na płeć" 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie Kobiet 
Konsola 

13.05.-
30.11.2013 

przygotowanie i dystrybucja 8 tys. 
sztuk ulotek: "Stop przemocy", "W 

miłości oczekuj szacunku", 
przygotowanie "Podręcznika dla 

liderek i liderów lokalnych kampanii 
16 dni", 

48 godz. szkoleń dla lokalnych 
liderek i liderów, 

16 godz. warsztatów WenDo, 
organizacja 16 lokalnych "Kampanii 
16 Dni Przeciwdziałania Przemocy 

Ze Względu Na Płeć" 

11 3 075 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Wzmocnienie udziału służby zdrowia w 
działaniach na rzecz wspierania ofiar 

przemocy w rodzinie w ramach 
zintegrowanego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH 

31.05.-
30.11.2013 

18 szkoleń dla pracowników ochrony 
zdrowia i 3 szkolenia dla studentów z 
zakresu posługiwania się Niebieską 

Kartą, 
organizacja konferencji nt. 

Niebieskiej Karty 

3 333 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Aktualizowanie, upowszechnianie i 
administrowanie regionalną stroną 

internetową o przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy 

Wielkopolska kampania informacyjna 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie www.przemoc.info.pl 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 
6.05.-30.11.2013 

administrowanie strony 
www.przemoc.info.pl, 

konsultacje telefoniczne i mailowe, 
zorganizowano 5 spotkań 

informacyjnych nt. pracy z osobami 
doznającymi przemocy i stosującymi 

przemoc 

2 brak danych 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

Wypracowanie i wdrażanie programów 
reintegracji skierowanych do grup 
szczególnie defaworyzowanych i 

narażonych na wykluczenie społeczne 
takich jak: skazani przebywający w 

wielkopolskich jednostkach 
penitencjarnych lub Romowie lub 

Stowarzyszenie 
Antropologów Kultury 

"ETNOSFERA" 

29.07.-
30.11.2013 

zorganizowano konferencję 
"Cudzoziemcy w Wielkopolsce" 

zorganizowano 2 spotkania 
informacyjno-doradcze 

zorganizowano warsztaty: pracy z 
ciałem i improwizacją taneczną (4), 

bębniarskie (4),  integracyjne dla 

7 157 
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społecznej w roku 2013 młodzież opuszczająca placówki 
opiekuńczo-wychowawcze lub 

migranci 
ETNO-INTEGRACJA 

(§6 pkt. 5 i 6) 

rodziców i dzieci (4) 
zorganizowano wydarzenie 

artystyczne podsumowujące projekt 
"Kulturowisko, czyli sharing day" 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie programów 
reintegracji skierowanych do grup 
szczególnie defaworyzowanych i 

narażonych na wykluczenie społeczne 
takich jak: skazani przebywający w 

wielkopolskich jednostkach 
penitencjarnych lub Romowie lub 
młodzież opuszczająca placówki 
opiekuńczo-wychowawcze lub 

migranci 
"Poznać siebie, zrozumieć świat" - 

warsztaty umiejętności poznawczych i 
kompetencji społecznych dla osób 

pozbawionych wolności 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 
6.05.-30.11.2013 

zrealizowano 4 moduły dydaktyczne 
dla osadzonych w Areszcie 

Śledczym w Poznaniu oraz Areszcie 
Śledczym w Lesznie - 64 godz.(Ja 

oraz inni ludzie w moim życiu - 
wzajemny wpływ i komunikacja, 

Umiejętne rozwiązywanie konfliktów, 
Relacja partnerska, Różnice i 
podobieństwa między ludźmi), 

konsultacje superwizyjne (36 godz.) 

1 43 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie programów 
reintegracji skierowanych do grup 
szczególnie defaworyzowanych i 

narażonych na wykluczenie społeczne 
takich jak: skazani przebywający w 

wielkopolskich jednostkach 
penitencjarnych lub Romowie lub 
młodzież opuszczająca placówki 
opiekuńczo-wychowawcze lub 

migranci 
Szansa za murami 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie 
Spadochron 

1.06.-30.11.2013 

zajęcia literacko-artystyczne (36 
godz.) dla osadzonych, 

nagranie płyt z bajkami autorstwa 
osadzonych i  ich przekazanie do 

domu dziecka i hospicjum dla dzieci, 
organizacja Bajkowego Dnia Dziecka 

z Tatą w Areszcie śledczym w 
Poznaniu, 

zajęcia plastyczne (20 godz.) dla 
osadzonych, 

program korekcyjno-edukacyjny dla 
osadzonych (32 godz.) 

1 42 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych regionalnych rozwiązań 
na rzecz systemu pieczy zastępczej 

Urodziłeś się w moim sercu 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy w 
Koninie 

6.05.-30.11.2013 

265 spotkań indywidualnych z 
psychologiem i pedagogiem, 

2 cykle zajęć warsztatowych wg 
programu "Droga do adopcji" dla 

kandydatów na rodziców 
adopcyjnych, 

zajęcia warsztatowe dla rodziców 
adopcyjnych deklarujących chęć 

przysposobienia drugiego dziecka, 
34 sesje coachingowe 

1 49 rodzin 

otwarty konkurs ofert na Wypracowanie i wdrażanie Towarzystwo 1.06.-30.11.2013 wypracowanie modelowego 0 brak danych 
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realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

modelowych regionalnych rozwiązań 
na rzecz systemu pieczy zastępczej 

Masz wybór - nie porzucaj anonimowo 
dziecka 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Przywracania Rodziny rozwiązania wsparcia kobiet 
zaniepokojonych swoim 

macierzyństwem, 
opracowano propozycję stworzenia 

systemu przeciwdziałania 
porzuceniom noworodków w 

Wielkopolsce 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych regionalnych rozwiązań 
na rzecz systemu pieczy zastępczej 

Razem na rzecz rodziny 
(§6 pkt. 5 i 6) 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w 
Kaliszu 

6.05.-30.11.2013 

prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w formie 
indywidualnych konsultacji z 

psychologiem i pedagogiem w 
związku z trudnościami w 

prawidłowym funkcjonowaniu rodziny 

2 120 rodzin 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Do seniora przez juniora 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

06.05.- 
15.10.2013 

przeszkolono 45 seniorów z zakresu 
obsługi sprzętu multimedialnego; 

 odbyły się warsztaty: filmowe 100 h, 
teatralne 130 h, fotograficzne 100 h, 

podwórko zapomnianych zabaw, 
warsztaty plenerowe, w których 
uczestniczyło 45 seniorów i 45 

juniorów; 
 stworzono 2 filmy; 

zorganizowano pokaz fotograficzny, 
3 etiudy teatralne; 

10 90 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Aktywni Wielkopolanie - potencjał i atut 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Fundacja Odzew 
15.05.- 

30.11.2013 

odbyło się 6 spotkań dot. utworzenia 
gminnych zespołów aktywizacji osób 

starszych 
odbyło się spotkanie integracyjne w 

Kluczewie 
odbyło się 54 h warsztatów z 

zakresu edukacji europejskiej, 6h 
warsztatów w psychologiem, 96 h 
warsztatów z edukacji społecznej 

zorganizowano 3 wycieczki 
jednodniowe 

opracowano 3 Mapy Zasobów i 
Potrzeb Seniorów 

6 70 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

01.07. - 
30.11.2013 

przeprowadzono następujące 
zajęcia: 

kurs aqua aerobik - 4 grupy 
kurs komputerowy - 3 grupy 

7 500 
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Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Uniwersytet III Wieku 
(§6 pkt. 5 i 7) 

kurs gastronomiczny - 2 grupy 
kurs plastyczny  - 1 grupa 

gimnastyka - 3 grupy 
kurs bukieciarstwa - 1 grupa 

kurs języka angielskiego - 1 grupa 
kurs języka niemieckiego - 1 grupa 

warsztaty robótek ręcznych - 1 grupa 
warsztaty muzyczne - 1 grupa 
 kurs nordic walking - 1 grupa 
akademia filmowa - 3 seanse 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Dzieci Jarocina 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Towarzystwo 
Muzyczne w Jarocinie 

im. Alfonsa 
Kowalskiego 

10.06.- 
30.11.2013 

odbyły się cykliczne zajęcia wokalne 
zespołu międzypokoleniowego 

"Dzieci Jarocina" 
zespół odbył 10 koncertów 

przeprowadzono 2 warsztaty 
integracyjno-muzyczne 

0 40 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Kultura słowa - integracyjne warsztaty 
teatralne 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Fundacja "APJA" 
13.05. - 

30.11.2013 

udział 36 osób w integracyjnych 
warsztatach teatralnych 

wykonanie 3 prezentacji (pokazów 
teatralnych) z udziałem uczestników 

9 180 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji seniorów, 

uwzględniających integrację 
międzypokoleniową lub działania 

wolontariackie podejmowane przez 
osoby starsze 

Seniorze działaj aktywnie! 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej 
"ANMAR" 

01.06. - 
30.11.2013 

odbyło się 18 godzin zajęć z języka 
niemieckiego, 18 godzin zajęć z 

nauki tańca; 
zorganizowano 3 spotkania dot. 

zdrowego stylu życia; 

1 57 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych rozwiązań na rzecz 

wsparcia rodzin i opiekunów osób 
starszych niesamodzielnych 

OPIEKA - SZTUKĄ, SZTUKA - 
TERAPIĄ. Wsparcie rodzin i 
opiekunów osób starszych i 

niesamodzielnych 

Polskie Towarzystwo 
Gerontologiczne 

25.05.- 
30.11.2013 

zorganizowano 3 tury szkoleń 
specjalistycznych dla opiekunów i 

asystentów osób starszych i 
niesamodzielnych 

przeprowadzono 90 godz 
specjalistycznych szkoleń; 
przeprowadzono 40 godzin 

warsztatów arteterapeutycznych; 

8 148 
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(§6 pkt. 5 i 7) zorganizowano 1 warsztat 
pokazowy; 

przeprowadzono konkurs dla 
młodzieży z tematyki 

gerontologicznej 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych rozwiązań na rzecz 

wsparcia rodzin i opiekunów osób 
starszych niesamodzielnych 

Centrum Wsparcia Alzheimerowskiego 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Wolontariat 
Wielkopolski 

i  
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie 

13.05. - 
30.11.2013 

przeprowadzono 18 godzin 
warsztatów "Alzheimer od A do Z" 

przeprowadzono 36 godzin 
warsztatów "Zrozumieć Alzheimera" 

zorganizowano 3 warsztaty 
żywieniowe 

przeprowadzono 4 godz. Treningów 
antystresowych 

zorganizowano 8 godz Kursów 
Pomocy Przedmedycznej 

1 70 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych rozwiązań na rzecz 

wsparcia rodzin i opiekunów osób 
starszych niesamodzielnych 

www.alzheimerwielkopolska.pl 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Chorobą Alzheimera 

06.05.- 
21.11.2013 

stworzenie strony internetowej 
poświęconej tematyce choroby 

Alzheimera, działalności organizacji 
proseniorskich, wydarzeniom 
skierowanych do seniorów w 

Wielkopolsce 

3 brak danych 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny wizerunek 

seniora i promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 
VI Wielkopolskie Spotkania 

Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Międzychód 2013 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w 

Międzychodzie 

15.05.- 
31.07.2013 

zorganizowanie "VI Wielkopolskich 
Spotkań Artystycznych 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 
Międzychód 2013" 

30 302 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

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 i 7) 

Stowarzyszenie PRO-
SENIOR 

i 
Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

01.06.- 
30.11.2013 

zorganizowanie "XIV Prezentacji 
Dorobku Artystycznego Ludzi III 

Wieku" 
zorganizowanie konferencji 

naukowej "Seniorzy a współczesna 
rzeczywistość" 

zorganizowano konkurs dla dzieci 
"Seniorzy w mojej rodzinie" 

wydano publikację "Seniorzy 
Północnej Wielkopolski" 

2 i-m 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

Realizacja przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny wizerunek 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pile 

06.05.- 
31.10.2013 

przeprowadzenie warsztatów 
plastycznych w wymiarze 180 godz; 

5 358 
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wspierania zadań 
publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

seniora i promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 

Najciekawsze zakątki przyrodnicze 
Północnej Wielkopolski - innowacyjna 

integracja seniorów 
(§6 pkt. 5 i 7) 

i 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Chodzieży 
i 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Czarnkowie 

i 
Złotowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
i 

Margoniński 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Margoninie 

zorganizowanie 2-dniowego pleneru 
artystycznego dla 50 uczestników; 
wernisaż prac podczas inauguracji 

roku akademickiego oraz 
Międzynarodowych Dni Seniora w 

Pile 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Realizacja przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny wizerunek 

seniora i promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 

Senior z inicjatywą 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

01.04.- 
31.10.2013 

zorganizowanie 3 wydarzeń 
promujących aktywność seniorów: 

happening uliczny, konferencja 
naukowa, Przegląd Twórczości 

Artystycznej 

18 i-m 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

WTZ-ty+przyroda=przygoda - 
wypracowanie modelowych działań 

włączających osoby niepełnosprawni 
intelektualnie w społeczną działalność 

ekologiczną 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Psychicznie Chorych i 
Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 
"Empatia" 

6.05.-30.11.2013 

przeprowadzenie 3 seminariów 
ekologicznych; 

udział w ścieżce dydaktycznej na 
terenie Nadleśnictwa Sarbia; 

realizacja kampanii internetowej, 
prasowej i telewizyjnej; 

organizacja 21 akcji społecznie 
użytecznych przez 7 WTZ 

14 82 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne MCA 

28.05.-
30.11.2013 

realizacja 250 spotkań 
warsztatowych z zakresu tańca dla 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności; 

0 ok. 6 tys. 
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Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

5 zmysłów. eMOTION - prospołeczny 
projekt edukacji kulturalnej 

(§6 pkt. 5 i 8) 

realizacja 20 wydarzeń popularno - 
naukowych (wykłady, prelekcje, 

konferencje); 
realizacja spektaklu "Desert - mały 

Książę" z udziałem uczestników 
projektu i tancerzy Polskiego Teatru 

Tańca 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

Wyprawa Górska - "My 
niepełnosprawni - wspólnie na szczyty 

polskich gór" 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Społeczne na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski w 

Szamotułach 

2.09.-30.10.2013 

odbyła się wyprawa górska w Góry 
stołowe i Góry Sowie, 

uczestnicy wyprawy zdobyli szczyty: 
Wielka Sowa i Szczeliniec Wielki 

22 45 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 
Otwarci na innych 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży 
"OTWARCIE" 

13.05.-
30.11.2013 

szkolenia flamenco i chi kung (10 
godz.),  

warsztaty śpiewu tradycyjnego (9 
godz.), 

warsztaty taneczne (7 godz.), 
2 koncerty relaksacyjne, 

powstało 1 tys. sztuk pocztówek 
dokumentujących warsztaty, które 

przekazano w miejsca użyteczności 
publicznej 

2 48 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

Kórnickie 
Stowarzyszenie 

20.05-30.11.2013 
15 warsztatów samoobsługowych, 

edukacyjnych, treningu 
5 15 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2013 

65 
 

wspierania zadań 
publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

Klaudynkowe warsztaty 
samodzielności 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną i 
Ruchową 

"KLAUDYNKA" 

ekonomicznego oraz z rozwoju 
kompetencji osobistych 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

VIII Artystyczny Festiwal Dzieci i 
Młodzieży "Nasz Świat" 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Społeczne na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski w 

Szamotułach 

6.05.-20.06.2013 
odbył się Artystyczny Festiwal Dzieci 

i Młodzieży "Nasz Świat" 
11 205 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 
Zespół niezwykły 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

"ŚWIATŁO NADZIEI" 

24.05.-
31.10.2013 

warsztaty teatralne, taneczne i 
plastyczne (10 tyg. po 4 godz.), 

wernisaż twórczości osób z 
niepełnosprawnościami, 

przygotowanie przedstawienia 
"sTWORZENIE" i jego prezentacja, 

konferencja "Zespół Downa w 
aspekcie badań genetycznych" 

3 187 

otwarty konkurs ofert na Wypracowanie i wdrażanie Wielkopolska Rada 15.05.- przeprowadzenie internetowo- 1 brak danych 
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realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

modelowych działań włączających 
osoby z niepełnosprawnością w 

główny nurt życia społecznego i/lub 
ukazujące osoby 

z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

Wielkopolska Strefa Tolerancji 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Koordynacyjna 
Związek Organizacji 

Pozarządowych 

30.11.2013 informacyjnej kampanii społecznej 
"Równi Wielkopolanie" pokazującej 
osoby z niepełnosprawnością jako 

pełnoprawnych obywateli; 
przeprowadzenie konkursu 

plastycznego dla uczestników WTZ  
"Ja Wielkopolanin - Obywatel" i 

wystawy nadesłanych prac;  
organizacja III Forum WTZ 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań włączających 

osoby z niepełnosprawnością w 
główny nurt życia społecznego i/lub 

ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 

wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, działaczy 
społecznych, rodziców itd. zgodnie 

z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych 

Sport, kultura i zabawa 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie "Nasz 
Dom w Falmierowie" 

6.05.-30.11.2013 
zajęcia na basenie,  

wyjazd do kina,  
zabawa taneczna 

20 60 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

Rozumieć swoje dziecko 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży 
"OTWARCIE" 

13.05.-
31.10.2013 

szkolenie "Integracja odruchów ustno 
- twarzowych" i "program językowy 
Makaton - system gestó i symboli 
graficznych" dla rodziców dzieci z 

niepełnosprawnością 

0 39 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 

Stowarzyszenie 
Dogonić Radość 

20.05.-
30.07.2013 

5-godz. warsztatów dla rodziców i 
rodzeństwa dzieci z N. Warsztaty 

obejmowałyby swoją tematyką 
2 

26 rodzin – 53 
osoby 
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publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 
Razem w przyszłość 

(§6 pkt. 5 i 8) 

zakres: 1. "moje dziecko dorasta - co 
dalej?" - zajęcia dla rodziców z 

trenerem pracy OzN o 
możliwościach zatrudnienia OzN (3 
godz. warsztatów i 2 godz. rozmów 
indywidualnych); 2. Mój brat/siostra 
jest niepełnosprawny - zajęcia dla 

rodzeństwa OzN z psychologiem (3 
godz. warsztatów i 2 godz. rozmów 

indywidualnych); 3. zajęcia dla dzieci 
i młodzieży N z pedagogiem i 

terapeutą z psami terapeutycznymi. 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

Nauczmy się czerpać siły - warsztaty 
zdobywania umiejętności dla rodziców 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Terenowe Koło 
Polskiego 

Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym 

3.06.-30.11.2013 

realizacja 14 warsztatów 
psychoedukacyjno-terapeutycznych 

dla rodziców osób z 
niepełnosprawnościami z zakresu: 

emocje, stres, zasoby - siły i 
motywacje, akceptacja 

niepełnosprawności dziecka, 
asertywność, relacje w rodzinie, 
seksualność niepełnosprawnego 

dziecka, postępowanie edukacyjno-
wychowawcze, praca wspomagająca 

rozwój dziecka 

1 40 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

Wakacyjny tydzień wsparcia dla 
rodziny 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
"OSTROWSKIE 

CENTRUM 
HIPOTERAPII" 

27.05.-
30.09.2013 

2 spotkania dla rodziców, 
organizacja 5-dniowego dziennego 

pobytu rodzeństw (dzieci z 
niepełnosprawnością i ich zdrowe 

rodzeństwo) w gospodarstwie 
agroturystycznym - zajęcia 

integracyjne, artystyczne, warsztaty, 
psychoterapia, zajęcia z udziałem 

zwierząt 

16 15 rodzin, 30 osób 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 

Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 

13.05.-
30.11.2013 

przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów 
szkoleniowych z następujących 

tematów: "Jak przygotować osoby 
0 169 
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publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
warsztatów szkoleniowych nt. 

rehabilitacja drogą do zwiększenia 
samodzielności oraz spotkań 

tematycznych dla rodziców osób 
niepełnosprawnych w Klubie Rodzica 

(§6 pkt. 5 i 8) 

"NOWA NADZIEJA" z 
siedzibą w Kaliszu 

niepełnosprawne do samodzielnego 
funkcjonowania?, "Proces integracji 

osób niepełnosprawnych - rola 
rodzeństwa i najbliższego otocznia w 

życiu osób niepełnosprawnych", 
"Seksualność dzieci, młodzieży i 
dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną", "Usamodzielnienie 

osób niepełnosprawnych w aspekcie 
komunikacyjnym, społecznym i 

zawodowym", 
przeprowadzenie 5 spotkań w Klubie 
Rodziców z następującej tematyki: 
problemy z samodzielnością osób 

niepełnosprawnych, wymiana 
doświadczeń, rola rodzeństwa, 

seksualność osób 
niepełnosprawnych, finansowanie 

rehabilitacji 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

ABC Dorosłości 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym - Koło w  
Poznaniu 

15.05.-
30.11.2013 

przeprowadzono 9 spotkań 
warsztatowych dla rodziców, 

rodzeństwa, opiekunów prawnych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną nt. seksualności 

1 91 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań wspierających 

rodziny osób z niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: skierowanych do 
rodziców osób z niepełnosprawnością 

dotyczących tematyki 
usamodzielnienia (społecznego, 

komunikacyjnego, zawodowego itd.) 
niepełnosprawnego dziecka lub 

skierowanych do rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

Stowarzyszenie Na 
Tak 

9.05.-30.11.2013 

przeprowadzenie Wideotreningu 
Komunikacji w 10 rodzinach z 

dzieckiem ze złożoną 
niepełnosprawnością,  

realizacja 44 nagrań systemów 
rodzinnych w domach i 7 omówień z 

rodzinami 

2 10 rodzin 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2013 

69 
 

Specjalistyczne, zindywidualizowane 
wsparcie dla rodzin osób z wieloraką 

niepełnosprawnością 
(§6 pkt. 5 i 8) 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

Młody diabetyk  w grupie rówieśniczej 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży z Cukrzycą 
6.05.-30.11.2013 

przeprowadzenie 35 szkoleń  w 
placówkach oświatowych 

(przedszkola, szkoły podstawowe i 
gimnazjalne) nt. cukrzycy, 
diabetyków,  prawidłowego 

odżywiania, wysiłku fizycznego 

2 1 442 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

Mój niepełnosprawny kolega 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Dogonić Radość 

19.08.-
30.11.2013 

przeprowadzenie konkursu dla dzieci 
i młodzieży pt. "Mój niepełnosprawny 
kolega" (kl. I-III konkurs rysunkowy, 

kl. IV-VI - krótka forma literacka, kl. I-
III gimnazjum - konkurs 

fotograficzny), 
wpłynęło 381 prac, 

 powstał kalendarz na rok 2014 z 
nagrodzonymi pracami (300 szt.) 

4 381 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

Uczmy się razem żyć - w szkole i na 
podwórku 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych 
9.05.-30.11.2013 

przeprowadzenie 18 warsztatów 
edukacyjnych  dla 307 uczniów klas 
III w 9 szkołach ogólnodostępnych 

nt. edukacji włączającej, 
wykorzystując przy tym formułę 

amerykańskiego programu "Dzieciaki 
z podwórka" 

1 307 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Znam więc akceptuję" - 
wprowadzenie dzieci w świat pisma 

Braille'a. Pomoc w poznaniu i 
zrozumieniu przez dzieci widzące 

pisma ich niewidomych rówieśników 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Niewidomych 

16.05.-
30.11.2013 

wysłanie książeczki „Pismo Louisa 
Braille’a. Kropki tworzące litery i cyfry 

do 226 wielkopolskich bibliotek 
publicznych i 429 filii 

0 

brak danych 
(projekt polegał na 
wysłaniu publikacji 

do 226 
wielkopolskich 

bibliotek 
publicznych i 429 

filii) 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"WSPARCIE DLA 
KAŻDEGO" 

3.06.-15.11.2013 

organizacja konkursu plastycznego 
dla uczniów (6-16 lat); 

nadesłano 539 prac z 45 szkół; 
organizacja gali podsumowującej 

14 539 
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Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Namaluj Nasz świat… 
niepełnosprawność w oczach dzieci i 

młodzieży 
(§6 pkt. 5 i 8) 

projekt 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

Ty i Ja - nasz wspólny świat 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie w 
Rzadkowie 

6.05.-30.11.2013 

zorganizowano grupę 
samorozwojową złożoną ze zdrowej 

młodzieży przygotowującą do 
kontaktu i bliskich relacji z osobami z 
niepełnosprawnościami (5 spotkań), 

 włączenie w pracę grupy 
samorozwojowej 8 mieszkańców 
DPS w Rzadkowie (20 spotkań, 
wspólne gry i zabawy, trening 

komunikacji, ćwiczenia edukacyjne, 
praca  w grupie, nauka 

konstruktywnego spędzania czasu 
wolnego, zaplanowanie i 

zrealizowanie planu spędzenia czasu 
wolnego) 

0 20 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Promocja wśród dzieci i młodzieży 
pozytywnych postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

W obiektywie ujrzeć serce 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci 
"PROMYK" w 

Broniszewicach 

3.06.-15.10.2013 

zorganizowano warsztaty 
fotograficzne i plastyczne dla 20 

wychowanków DPS w 
Broniszewicach, 10 wychowanków 
DPS w Mielżynie oraz 20 uczniów z 

Gimnazjum w Broniszewicach;   
 wystawa zdjęć; 

wydruk pocztówek - zdjęć 
wykonanych podczas warsztatów;  

wykonanie kalendarza 
zawierającego zdjęcia powstałe 

podczas warsztatów 

4 50 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Zapewnienie opieki osobom z 
niepełnosprawnościami i terminalnie 

chorym poprzez działalność 
hospicyjną lub wolontariat szpitalny 

Zapewnienie specjalistycznej domowej 
opieki paliatywnej - hospicyjnej 

osobom z niepełnosprawnościami 
wynikającymi z przewlekłej i 

nieuleczalnej choroby oraz wsparcie 
innych działań na rzecz tych osób 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej 

13.05.-
30.11.2013 

realizacja 250 wizyt 
domowych/świadczeń domowych 

(lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty) 
u dorosłych osób wymagających 
opieki paliatywnej - hospicyjnej 

0 30 

otwarty konkurs ofert na Zapewnienie opieki osobom z Fundacja im. Doktora 15.05.- przeszkolenie 20 wolontariuszy 5 20 
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realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

niepełnosprawnościami i terminalnie 
chorym poprzez działalność 

hospicyjną lub wolontariat szpitalny 
Pro-Wo-Sz - profesjonalny wolontariat 

szpitalny 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ 

30.11.2013 medycznych i pierwszego kontaktu; 
przeszkolenie 6 opiekunów 

wolontariuszy; 
superwizja i wsparcie 

psychologiczne dla wolonatriuszy 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Zapewnienie opieki osobom z 
niepełnosprawnościami i terminalnie 

chorym poprzez działalność 
hospicyjną lub wolontariat szpitalny 
Poprawa jakości życia osób chorych 

nowotworowo poprzez rozwój 
wolontariatu i animację kulturalną 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Fundacja Dobrze Że 
Jesteś 

9.05.-30.11.2013 

przeszkolono 36 wolontariuszy 
szpitalnych (szkolenie z 
psychologiem, lekarzem, 

epidemiologiczne, z koordynatorem 
lokalnym, z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy); 
  dyżury wolontariuszy na Oddziale 

Radiologii Wielkopolskiego Centrum 
Onkologicznego oraz w hostelu dla 

pacjentów WCO; 
zorganizowanie Festiwalu OCKo 

(Ogrodowe Centrum Kulturowe) w 
Ogrodzie Zimowym w WCO, w 
ramach którego odbyło sie 10 
spotkań kulturalnych  oraz 10 

warsztatów  (np. robienie biżuterii, 
warsztaty z dietetykiem) dla 

pacjentów WCO. 

9 
396 (36 

wolontariuszy, 360 
pacjentów WCO) 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Zapewnienie opieki osobom z 
niepełnosprawnościami i terminalnie 

chorym poprzez działalność 
hospicyjną lub wolontariat szpitalny 

Szkolenie wolontariuszy medycznych 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej 

Oddział w Poznaniu 

15.05.-
30.11.2013 

przeszkolenie 42 wolontariuszy 
medycznych  z zakresu opieki 

pielęgnacyjnej i rehabilitacji  oraz 
komunikacji interpersonalnej i 

pielęgnacji chorego; 
 praktyki wolontariuszy medycznych 
na oddziałach szpitalnych (Szpital 

Kliniczny nr 1 Przemienienia 
Pańskiego w Poznaniu, Szpital 

Miejski w Nowym Tomyślu) 

3 42 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wsparcie działań przy realizacji 
Europejskiego Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (PEAD) 
Pomóżmy innym … 

(§6 pkt. 5) 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

10.05.-
30.11.2013 

pozyskanie i dystrybucja 430 ton 
żywności 

1 23 tys. 
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otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wsparcie działań przy realizacji 
Europejskiego Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (PEAD) 
Obsługa PEAD 2013 - Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej dla 

najbardziej potrzebującej ludności 
poprzez przyjmowanie, 

magazynowanie, dystrybucję i 
monitoring wydawania żywności dla 
osób najbardziej potrzebujących we 
współpracy z innymi organizacjami 

biorącymi udział w realizacji programu 
(§6 pkt. 5) 

Związek Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności 

6.05.-30.11.2013 przyjęcie 615.381,94 kg żywności 0 ok. 65 tys. 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wsparcie działań przy realizacji 
Europejskiego Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (PEAD) 
Żywnościowa pomoc najbiedniejszym i 

poprawa egzystencji ludzi 
zagrożonych ubóstwem na terenie 

Wschodniej Wielkopolski 

Bank Żywności w 
Koninie 

6.05.-30.11.2013 przekazano 635.939,76 kg żywności 0 30 296 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wsparcie działań przy realizacji 
Europejskiego Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (PEAD) 
Systematyczne wsparcie żywnościowe 

dla wielkopolskich organizacji i 
placówek pomocowych dla 

najuboższych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach 

realizacji programu PEAD 
(§6 pkt. 5) 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank 

Żywności 
6.05.-30.11.2013 

przyjęcie 1.874.704,2 kg żywności, 
przekazanie 2.131.105,55 kg 

żywności 
0 ok.58 tys. 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy 

społecznej w roku 2013 

Wsparcie działań przy realizacji 
Europejskiego Programu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (PEAD) 
Pomoc żywnościowa w ramach 
realizacji programu PEAD 2013 

(§6 pkt. 5) 

Związek Stowarzyszeń 
Bank Żywności 

Leszno 
6.05.-30.11.2013 przekazanie 313.349,6 kg żywności 2 9 396 

 


