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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego na rok 2014”
I. Wstęp
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego na rok 2014” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/756/13 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 roku.
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t.), która nakłada na samorządy terytorialne
obowiązek tworzenia takich dokumentów.
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi
organizacjami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
potwierdza,
że aktywność obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społecznoekonomiczny regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku, w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem
i podmiotem publicznym w jej realizacji.
W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu.
Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t.).
Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014.
DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW.
ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
WRDPP – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
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II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy
z organizacjami pozarządowymi
1. Organizacje pozarządowe
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organizacje pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości
prawnej,
którym
odrębna ustawa
przyznaje
zdolność
prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia.
Ponadto Ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także inne
podmioty, co reguluje art. 3 ust. 3, zgodnie z którym takimi podmiotami mogą być:
a) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów:
– o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
– o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
– o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) Spółdzielnie socjalne;
d) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2014 poz.715 j.t.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Biorąc pod uwagę jedynie finansową formę współpracy, w 2014 roku Departamenty UMWW
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu
współpracowały
z przedstawicielami ponad 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.
Z opublikowanego w 2014 r. raportu GUS z badania organizacji „trzeciego sektora”,
przeprowadzonego w 2012 r., w Wielkopolsce działało 8 400 organizacji pozarządowych .

8 400
Liczba organizacji pozarządowych
działających na terenie
Województwa Wielkopolskiego
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2. Formy
współpracy
Samorządu
z organizacjami pozarządowymi

Województwa

Wielkopolskiego

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały również określone
w Ustawie w następujący sposób:
a) Finansowe – zakup usług (zgodnie z prawem zamówień publicznych) oraz zlecanie
zadań publicznych, które możliwe jest w 2 formach:
– Wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego
realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania.
Należy przy tym podkreślić, że w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych
przez SWW nie ma określonego minimalnego wkładu własnego, a wkład osobowy
(tj. praca społeczna członków organizacji oraz wolontariuszy) jest traktowany
na równi z finansowym.
– Powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego
realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie całości kosztów realizacji zadania.
b) Pozafinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami
pozarządowymi lub na ich rzecz, przede wszystkim takie jak:
– wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
– konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
– konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
– tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej,
– wspólna realizacja projektów na podstawie umów partnerskich, zawieranych
na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

3. Koordynacja współpracy Samorządu
z organizacjami pozarządowymi

Województwa

Wielkopolskiego

Za koordynację współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialny jest
Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu. Departament ten jest odpowiedzialny za przygotowanie Programu współpracy,
przeprowadzenie jego konsultacji oraz opracowanie sprawozdania z jego realizacji.
Ponadto Departament Organizacyjny i Kadr wspiera prace komisji konkursowych (udział
w posiedzeniach, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz prowadzi lub
organizuje:
– portal „Wielkopolskie Wici”,
– sekretariat Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych,
– prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
– wydarzenia (szkolenia, konferencje, spotkania) adresowane do przedstawicieli
organizacji pozarządowych,
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–

współpracę z organizacjami
pozarządowego.

działającymi

na

rzecz

wzmacniania

sektora

W odpowiedzi na wyzwania i potrzeby dotyczące szeroko rozumianej współpracy
Samorządu z „trzecim sektorem”, Departament Organizacyjny i Kadr wraz Fundacją Forum
Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizował w 2014 r. projekt pod nazwą „Wielkopolska
działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego i NGO”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskane w jego ramach
wsparcie na organizację współpracy SWW z sektorem pozarządowym w postaci narzędzi IT
(nowy portal Wielkopolskie Wici, Generator ofert i sprawozdań), procedur i zasad
współpracy, będzie sukcesywnie wdrażane przez cały 2015 r.



Program
współpracy
SWW
i sprawozdanie z jego realizacji

z

organizacjami

pozarządowymi

Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek
podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską
Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Informacje nt. konsultacji Programu współpracy na 2014 r. znajdują się w rozdziale IV pkt. 2.
Sprawozdania.
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
nakłada art. 5a ust. 3 Ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu współpracy, jest
on opracowywany przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami
pozarządowymi komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych.



Zespół Konsultacyjno-Opiniujący
pozarządowymi

ds.

współpracy

z

organizacjami

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
w
celu
ujednolicania
procedur
współpracy
Samorządu
i sektora pozarządowego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pomiędzy
poszczególnymi komórkami i jednostkami samorządu.



Portal „Wielkopolskie Wici”

Portal internetowy Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl) został utworzony w celu
zwiększenia dostępności informacji z zakresu współpracy SWW z organizacjami
pozarządowymi dla całego środowiska zaangażowanego w działalność pożytku publicznego.
Od 2008 r. do sierpnia 2014 r. Wielkopolskie Wici były prowadzone przez Wielkopolskie
Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Urzędem. Obecnie
redakcję portalu prowadzi Departament Organizacyjny i Kadr. Jednym z najważniejszych
elementów tego portalu jest Baza Organizacji Pozarządowych, w której do końca 2014 r.
zarejestrowanych było 1455 organizacji.
W 2014 r. przeciętna liczba korzystających dziennie z Portalu wyniosła 187, natomiast
miesięcznie odnotowano ich średnio 5700. Powyższe wyniki oznaczają, że Portal
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Wielkopolskie Wici staje się coraz bardziej popularny w środowisku wielkopolskich
organizacji pozarządowych.
Szczególnie istotną funkcją portalu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez
organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – organizacje mogą bezpłatnie
publikować informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz
planowanych imprez.
Ponadto na portalu znajdują się:
–
–
–

–

ogłoszenia o otwartych konkursach ofert organizowanych przez Samorząd oraz
dokumenty związane z konkursem,
komunikaty dot. konsultowania projektów dokumentów, w tym Programu współpracy,
zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udziału organizacji
pozarządowych w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach
otwartych konkursów ofert,
informacje i materiały przekazywane przez pracowników Urzędu i inne jednostki
organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej.

Regularnie przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych
w Bazie podmiotów, dotyczące nowości na Portalu.
W 2015 r. na portalu wdrażane będą funkcjonalności wspierające współpracę finansową
i niefinansową, m.in. w zakresie dwukierunkowej wymiany informacji oraz realizacji otwartych
konkursów ofert.



Punkt
Konsultacyjny
Urzędu
Marszałkowskiego
Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych.

Województwa

Od listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu funkcjonuje Punkt
Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych. W 2014 r. działał on przy al. Niepodległości
18, w pokoju 012 w budynku „B”. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na
terenie Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje i porady
w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest podczas
indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.
Tak jak w latach ubiegłych, dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we wtorki
i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki
i środy w godzinach 16-18.
Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji
pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów jej funkcjonowania, a w szczególności:
– wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie,
– prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
– sprawozdawczości,
– rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.
Konsultacje i doradztwo w sprawach formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości
dotyczących bieżącego funkcjonowania organizacji.
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Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania
projektów ze środków publicznych.
Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
W 2014 r. udzielono 68 porad księgowych, z których skorzystały:
– 50 stowarzyszeń,
– 15 fundacji,
– 3 spółdzielnie socjalne.
Konsultacje te dotyczyły przede wszystkim następujących problemów:
– działalność statutowa a działalność statutowa odpłatna i gospodarcza w organizacji,
– wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
– prawa autorskie przy umowach cywilno-prawnych,
– umowa zlecenie a umowa o dzieło, umowa o pracę,
– sprawozdawczość w organizacji,
– podział zysku na fundusze w spółdzielni socjalnej, odpis na fundusz reintegracyjny,
– polityka rachunkowości w organizacji,
– weryfikacja sprawozdań finansowych organizacji,
– księgi rachunkowe w organizacji,
– umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu na siedzibę organizacji, podatek
od nieruchomości,
– przygotowanie budżetu do wniosku o dotacje, wkład osobowy i rzeczowy.
Z kolei w zakresie spraw formalno-prawnych:
1) udzielono 48 konsultacji pisemnych, obejmujących m.in.:
 opiniowanie projektów statutów,
 wyjaśnień związanych z wymaganiami niezbędnymi do założenia organizacji,
 kwestie zgłoszenia zmian do KRS w zakresie zarządu i statutu organizacji,
 kwestie zakresu reprezentacji do zaciągania zobowiązań organizacji,
 analiza podstaw prawnych do zaskarżenia postanowienia sądu o odmowie przyznania
statusu OPP,
 informacje na temat dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o OPP,
 analiza wzorów umów i regulaminów organizacji realizującej projekt finansowany
z POKL,
 analiza sytuacji prawnej Fundacji, po śmierci fundatora,
 informacje na temat różnicy między odpłatną działalnością statutową a działalnością
gospodarczą,
 informacje na temat wymogów związanych z zatrudnieniem pracowników
w organizacji,
 kwestie zasad starej i nowej ustawy o zbiórkach publicznych,
 informacje na temat organizacji loterii fantowych,
 informacje na temat sprzedaży okazjonalnej i konieczności prowadzenia sprzedaży
przez kasę fiskalną,
 formalne kwestie rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 przeanalizowano kwestię wpływu zmiany siedziby fundacji na działanie fundacji oraz
koniecznych zmian w statucie i zgłoszenia ich do KRS,
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 analiza przyczyn odrzucenia wniosku o status OPP złożonego przez fundację,
zaproponowanie odpowiednich zmian w statucie fundacji, pomoc przy przygotowaniu
kolejnego wniosku o status OPP dla fundacji,
 kwestie nieudzielenia absolutorium dla członków zarządu stowarzyszenia,
 kwestie odpowiedzialności organizacji za organizację imprezy masowej,
 kwestie darowizn, podatku od nieruchomości i umów użyczenia lokalu dla organizacji.
2) udzielono ok. 67 konsultacji ustnych i telefonicznych we wskazanym wyżej zakresie;
3) przeprowadzono 6 godzin bezpłatnych szkoleń we współpracy z Fundacją Peritia
z Centrum NGO przy ul. Mickiewicza w Poznaniu;
4) przeprowadzono 2-godzinną prezentację Punktu Konsultacyjnego wraz z konsultacjami
prawnymi w ramach "Kulturalnego networkingu" we współpracy z organizacją "Żółta
kartka".
Największym problemem dla organizacji wciąż pozostaje
statutowej, statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.



rozdzielenie działalności

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym
i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa
Wielkopolskiego (art. 41a Ustawy) powołał Radę na podstawie wspólnego wniosku
50 organizacji pozarządowych. Kadencja Rady trwa 2 lata. Pierwsza WRDPP funkcjonowała
od 5 października 2011 r. do 5 października 2013 r.
Wybory do WRDPP II kadencji zostały ogłoszone Uchwałą Nr 4877/2014 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku. Na jej podstawie do 22 sierpnia
2014 r. organizacje pozarządowe zgłosiły 17 kandydatów na 10 miejsc przewidzianych
dla kandydatów pochodzących z wyborów. Jednocześnie do 10 organizacji pozarządowych
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystosował bezpośrednie zaproszenia
do włączenia się w skład WRDPP ze względu na zasięg i wartość ich dotychczasowej
działalności. Na zaproszenie Marszałka odpowiedziało 8 organizacji.
27 listopada 2014 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę
Nr 5380/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków
Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w wyniku której zrezygnowano
z etapu przeprowadzenia wyborów i w skład Rady zostali włączeni wszyscy zgłoszeni
kandydaci.
Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Marszałek Województwa
Wielkopolskiego powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w jej skład
weszły
33
osoby,
w
tym
1
przedstawiciel
Wojewody
Wielkopolskiego,
3 przedstawicieli Marszałka, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz
25 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obsługę prac Rady zapewnia Wydział
Organizacyjny DO UMWW.
Pierwsze posiedzenie WRDPP II kadencji odbyło się 9 stycznia 2015 r.
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Projekt „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy
Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”:

Projekt realizowany jest przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez
Departament Organizacyjny i Kadr UMWW. Jest on współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu
rozpoczęła się w 2014 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.
Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie SWW. W jego ramach
prowadzono liczne działania skierowane m.in. do pracowników UMWW, ROPS, WUP oraz
do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Wielkopolski,
w tym przede wszystkim:
 Grupy robocze: w sumie powołano 9 różnych grup tematycznych, które podczas
regularnych spotkań warsztatowych (od 3 do 12 spotkań dla danej grupy)
opracowywały rekomendacje oraz propozycje standardów i procedur współpracy
SWW z organizacjami pozarządowymi;
 Spotkania partycypacyjne: w 2014 r. odbyło się łącznie 12 spotkań
w subregionach Wielkopolski z przedstawicielami sektora pozarządowego
i publicznego (po 3 na stolicę danego subregionu, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie
i Pile), podczas których zbierano propozycje, rekomendacje i uwagi prowadzenia
współpracy;
 Spotkania z doradcami i ekspertami z poszczególnych obszarów współpracy.
Dzięki ww. działaniom uzyskano bezprecedensowe wsparcie merytoryczne ich uczestników,
w oparciu o które opracowywane są obecnie dokumenty i narzędzia, w tym informatyczne,
mające na celu podniesienie zarówno jakości, jak i zakresu współpracy SWW z obywatelami.
Wszelkie informacje dotyczące dalszych prac związanych z projektem „WDR” oraz
nt. postępów we wdrażaniu poszczególnych standardów i procedur dostępne są na portalu
„Wielkopolskie Wici” oraz w Departamencie Organizacyjnym i Kadr.
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

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

Na realizację zadań publicznych w 2014 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd
Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 13 281 000 zł, jednak w pewnych
szczególnych dziedzinach, jak co roku, nie zdołano skutecznie wydatkować wszystkich tych
środków.
Ostatecznie łączna wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym
(na podstawie zawartych umów) wyniosła 13 043 892 zł.
W ramach powyższej kwoty 1 196 863 zł przekazano 107 organizacjom pozarządowym
po raz pierwszy realizującym zadanie publiczne zlecone przez SWW (wg danych za ostatnie
3 lata).
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2014 roku na realizację otwartych
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Departament/
Jednostka

Departament
Edukacji i
Nauki
Departament
Kultury
Departament
Organizacyjny
i Kadr
Departament
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament
Sportu i
Turystyki
Departament
Zdrowia
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
RAZEM

Środki
przeznaczone
na realizację
otwartych
konkursów
ofert

Środki
przyznane na podstawie
rozstrzygnięć
konkursów

Środki
przekazane na podstawie
zawartych
umów

Rezygnacje z
dotacji przed
przekazaniem
środków

Środki
finansowe
przekazane
w trybie
„małych
grantów”

Zwroty
dotacji

70 000 zł

60 000 zł

58 000

2000 zł

10 250 zł

-

2 940 000 zł

2 940 000 zł

2 940 000 zł

-

-

23 149 zł

70 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

-

-

-

200 000 zł

200 000zł

200 000 zł

-

-

1 654 zł

6 640 000 zł

6 640 000 zł

6 627 640 zł

12 360 zł

-

51 190 zł

2 671 000 zł

2 458 252 zł

2 458 252 zł

115 876 zł

17 683 zł

690 000 zł

690 000 zł

690 000 zł

-

-

5 767 zł

13 281 000 zł

13 058 252 zł

13 043 892 zł

14 360 zł

126 126 zł

99 443 zł
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Największa różnica między kwotą przeznaczoną na współpracę a faktycznie przekazaną
organizacjom pozarządowym wynosi 212 748 zł i dotyczy konkursów realizowanych przez
Departament Zdrowia. Na otwarte konkursy ofert w dziedzinie profilaktyki uzależnień, wpływa
stosunkowo niewielka liczba ofert, a spośród nich znaczna część nie spełnia wymogów
formalnych lub merytorycznych. Jest to związane ze szczególnymi wymogami, które muszą
spełnić organizacje realizujące tego rodzaju zadania publiczne - zgodnie z odrębnymi
przepisami i wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Większość tej kwoty udało się przekazać organizacjom pozarządowym w trybie „małych
grantów” (115 876 zł), a pozostała jej część została przeniesiona na realizację tych zadań
w 2015 r.
W Departamencie Sportu i Turystyki, z podobnych względów, istniała konieczność
powtórzenia otwartych konkursów ofert na zlecenie zadań w dziedzinie ratownictwa
wodnego oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury fizycznej – składane oferty
nie spełniały formalnych lub merytorycznych.
W przypadku obu ww. departamentów analizowane są warunki i sposoby realizacji zadań
publicznych w tych obszarach, a ponadto podejmowane są działania informacyjne
i szkoleniowe mające na celu włączanie w nie organizacji pozarządowych.
Na realizację zadań publicznych w 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił
29 otwartych konkursów ofert:
LP.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

PEŁNA NAZWA OGŁOSZONEGO KONKURSU
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w
roku 2014
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w
roku 2014
(współpraca międzynarodowa)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku
2014
(szkolenie i doposażenie)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w
roku 2014
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie rozwoju i poprawy bazy
turystycznej w roku 2014
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2014 (I edycja)
Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii
zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i
młodzieży z rodzin z problemem uzależnień
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
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2014r.
Otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014
(programy „Mały Mistrz” i „Umiem pływać”)
otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2014

DATA
OGŁOSZENIA

DEPARTAMENT/
JEDNOSTKA

29.11.2013

Departament Sportu
i Turystyki

29.11.2013

Departament Sportu
i Turystyki

29.11.2013

Departament Sportu
i Turystyki

29.11.2013

Departament Sportu
i Turystyki

29.11.2013

Departament Sportu
i Turystyki

06.12.2013

Departament Kultury

06.12.2013

Departament Zdrowia

06.12.2013

Departament Zdrowia

30.01.2014r

Departament Edukacji
i Nauki

31.01.2014

Departament Sportu
i Turystyki

05.02.2014

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Poznaniu
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

Wielkanocny kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych wielkopolskie smaki i tradycja
"Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego"
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa
wodnego w roku 2014
(szkolenie - druga edycja)
„Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”
„Działania promujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród mieszkańców
Wielkopolski z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu”
(unieważniony)
"Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski" (I edycja - unieważniony)
Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich),
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem uzależnień
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
utrzymujących abstynencję
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)
Realizacja programów redukcji skód wśród okazjonalnych użytkowników
narkotyków
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału
społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w
roku 2014
(współpraca międzynarodowa - druga edycja)
Druga edycja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
realizowane w roku 2014
Otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w
roku 2014 (programy „MultiSport”)

06.02.2014

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

27.02.2014

Departament Zdrowia

14.03.2014

Departament Sportu
i Turystyki

4.04.2014

Departament Zdrowia

4.04.2014

Departament Zdrowia

4.04.2014

Departament Zdrowia

24.04.2014

Departament Zdrowia

24.04.2014

Departament Zdrowia

24.04.2014

Departament Zdrowia

24.04.2014

Departament Zdrowia

24.04.2014

Departament Zdrowia

06.05.2014

Departament
Organizacyjny i Kadr

20.05.2014

Departament Sportu
i Turystyki

29.05.2014

Departament Kultury

06.06.2014

Departament Sportu
i Turystyki

27.

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

18.06.2014

28.

Festiwal wielkopolskich smaków - dziedzictwo i tradycja

23.06.2014

29.

"Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski" II edycja

31.07.2014

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Zdrowia

Na otwarte konkursy ogłoszone w 2014 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
wpłynęły w sumie 1094 oferty złożone przez organizacje pozarządowe. W porównaniu do lat
ubiegłych oznacza to spadek liczby składanych ofert (w 2011 r. 1471, w 2012 r. 1401,
a w 2013 r. - 1239).
Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych
departamentów i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia braków
formalnych nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z powodu ich nieuzupełnienia odrzucono
w sumie 143 oferty. Najwięcej ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej
w ramach konkursów organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 69.
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Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ofert odrzuconych
ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków w wyznaczonym
terminie) z podziałem na departamenty i jednostki:
DEPARTAMENT/ JEDNOSTKA
Departament Edukacji i Nauki
Departament Kultury
Departament Organizacyjny i Kadr
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Sportu i Turystyki
Departament Zdrowia
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
RAZEM:

LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH
PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
17
509
9
48
275
119
117
1094

LICZBA OFERT
ODRZUCONYCH ZE
WZGLĘDÓW FORMALNYCH
3
6
0
10
69
40
15
143

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację SWW w ramach otwartych konkursów ofert
w roku 2014 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania.
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2.
Z kolei wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie
z art. 19a Ustawy) wraz z wykazem rezultatów zleconych zadań został przedstawiony
w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszego sprawozdania.
Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 40 ofert, spośród których dofinansowano
15 na ogólną wartość 126 126 zł (w roku 2013 - 176 574). W tym 36 350 zł przekazano
5 podmiotom po raz pierwszy realizującym zadanie publiczne SWW.

2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego
zleconych w całości lub w części organizacjom pozarządowym.
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie
otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli Nr 2, stanowiącej załącznik
do sprawozdania.
Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW
w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych.
3.1.

Departament Edukacji i Nauki:

NAZWA ZADANIA
Wspieranie projektów
edukacyjnych z zakresu
wychowania obywatelskiego
służących kształtowaniu
szacunku do własnego
państwa, jego historii, kultury
i tradycji oraz rozwijaniu
umiejętności świadomego
korzystania z procedur
demokratycznych

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE

Towarzystwo
Samorządowe

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

SZACOWANA

REZULTAT REALIZACJI
KONKURSU/ZADANIA

* projekt kształtował młodych obywateli w
kierunku rozumienia znaczenia dobra
publicznego i odpowiedzialności za jego
właściwe gospodarowanie, odwoływał się do idei
23.04.2014r. budowania społeczeństwa obywatelskiego,
upowszechniania podstawowej wiedzy o
31.07.2014r. funkcjonowaniu samorządu i jego znaczenia dla
życia lokalnych społeczności;
* projekt pobudził aktywność lokalną poprzez
pozyskanie wiedzy przez młodzież na temat
działalności i współpracy mieszkańców z

LICZBA
BENEFICJENTÓW ZADANIA

*w etapie
powiatowym
Konkursu
Wiedzy o
Samorządzie
Terytorialnym
udział wzięło
485 uczniów
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Wspieranie projektów
edukacyjnych z zakresu
wychowania obywatelskiego
służących kształtowaniu
szacunku do własnego
państwa, jego historii, kultury
i tradycji oraz rozwijaniu
umiejętności świadomego
korzystania z procedur
demokratycznych

Wspieranie projektów
mających na celu
upowszechnianie wiedzy na
temat Wielkopolski poprzez
edukację regionalną dzieci i
młodzieży

Fundacja Inicjatyw
Społecznych i
04.05.2014r.
Rozwoju
- 31.10.2014
Przedsiębiorczości

Związek
Harcerstwa
Polskiego,
Chorągiew
Wielkopolska

Fundacja
750-lecia Jarocina

25.04.2014r.
28.11.2014r.

12.05.2014r.
31.07.2014r.

samorządem lokalnym i organizacjami
pozarządowymi;
* projekt wpłynął na lepszą współpracę
nauczycieli z przedstawicielami administracji
lokalnej;
* w organizację konkursu zaangażowali się
urzędnicy - szkoła stała się ośrodkiem
integrującym lokalne środowiska;
* wzrosła znajomość wagi i zasad
funkcjonowania lokalnej demokracji,
świadomość możliwości i wyzwań, jakie wiążą
sie z integracją europejską;
* projekt przyczynił się do pozyskania wiedzy z
zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu
terytorialnego, kształtowanie młodych obywateli
w kierunku rozumienia znaczenia dobra
publicznego i odpowiedzialności za jego
właściwe zagospodarowanie, upowszechnianie
podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu
samorządu i jego znaczenia dla życia lokalnej
społeczności, zainteresowania ideą
samorządności w kontekście ogólnokrajowym
jak i indywidualnym;
*zapoznanie uczestników projektu z koncepcją
prof. Tadeusza Kotarbińskiego zawartej w
Traktacie o dobrej robocie;
* zapoznanie uczestników projektu z
pozytywistycznymi i etycznymi wzorcami Dobrej
roboty i Etosu Pracy;
* zapoznanie uczestników projektu z koncepcją
prakseologii - teoria sprawnego działania;
* zapoznanie uczestników projektu z modelem
normatywnego Tadeusza Kotarbińskiego;
* zapoznanie uczestników projektu z zasadami
budowy społeczeństwa obywatelskiegoporządek i dobra organizacja pracy;
* przeprowadzono bezpłatne szkolenia;
* promowano Markę Wielkopolski "Wielkopolska w Unii Europejskiej";
* wręczono dyplomy, upominki;
* zapoznanie uczestników z nowymi obszarami
działalności pozaszkolnej;
* wzmocniono więzi lokalne, rodzinne;
* promowano lokalne dziedzictwa kulturowe;
* umocniono poczucie wspólnoty wielkopolskiej;
* zebrano na stronie internetowej historie i
opowiadania związane z Wielkopolską;
* stabilna, zarządzana wolontarystycznie strona
www służąca kontynuacji idei projektu jak i
utrwalaniu jego
wyników(www.natropietajemnic.zhp.wlkp.pl);
* upamiętniono 75. rocznicę wybuchu II wojny
św., a przy tej okazji upamiętniono nieznanych
bohaterów tych kart historii;
* promowano wśród mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej postawy patriotyczne i edukowano
ich w zakresie patriotyzmu lokalnego, co
wpłynęło na wzmocnienie ich identyfikacji z
miejscem pochodzenia, historią i kulturą Małej
Ojczyzny(warsztaty dla młodzieży i ich "badania
terenowe", wystawa "Wypędzeni 1939 ..."i
"Wagon 1939", rubryka "historyczna" w Gazecie
Jarocińskiej, materiały do prowadzenia edukacji
regionalnej zamieszczone na portalu
bohater.jarocin.pl;
* w młodym pokoleniu odkrywającym losy II
wojny światowej kształtowano świadomość

* 350 osób młodzieży z
Zespołu Szkół
im. J. I W.
Zamoyskich w
Rokietnicy
oraz Filii w
Poznaniu;

*300-9000
osób;

* udział w
warsztatach 50 uczniów;
*
zwiedzających
obie wystawy 3000 osób;
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własnej tożsamości i odrębności poprzez
zainteresowanie ich podczas warsztatów i
"badań terenowych" historią i kulturą Małej
Ojczyzny; stała współpraca z pracownikami
Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej;
realizacja projektów
edukacyjnych
z zakresu kultury języka,
ortografii polskiej
i literatury, służących
rozwijaniu kompetencji
językowych dzieci i młodzieży
realizacja projektów
edukacyjnych
z zakresu kultury języka,
ortografii polskiej
i literatury, służących
rozwijaniu kompetencji
językowych dzieci i młodzieży

3.2.

Fundacja Edukacji
Społecznej
"EKOS" Swarzędz

* został przeprowadzony pierwszy etap
Konkursu "Złota Żabka" i "Złota Żaba" w
12.05.2014r
dziedzinie języka polskiego i literatury;
* zostały przygotowane elementy organizacyjne
28.11.2014r.
niezbędne do przeprowadzenia w roku szkolnym
2014/2015 kolejnej edycji Konkursów;

* 1 etap
Konkursu wzięło w nim
udział 6 356
uczniów;

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Wielkopolski
Oddział
Regionalny
Koło
Środowiskowe w
Czernicach

* wzbogacona została wiedza uczestników na
temat Bohaterów Literackich i Bajkowych;
* spopularyzowano wiedzę o bohaterach
literackich i bajkowych,
25.04.2014r. * zacieślono współpracę między uczestnikami z
poszczególnych wiosek;
27.06.2014r. * promowano dorobek literacki;
* zintegrowano i zaktywizowano społeczeństwo
zarówno do przygotowania projektu jak i do
uczestnictwa w nim;
* promowano gminę Zakrzewo, powiat złotowski;

* 60 uczniów;

Departament Kultury:

Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze
kultury na rok 2014 we współpracy z organizacjami miała znaczący wpływ na ich skuteczne
wykonanie. Rodzaje zdań określone zostały w Programie współpracy.
Zadania realizowane były według poniższych priorytetów:
1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale
promocyjnym regionu.
Celem zadania była realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali,
koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami
kulturalnymi.
2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki
oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.
W ramach priorytetu była wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające
działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy,
konkursy, festiwale, wystawy.
3) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych
mieszkańców Wielkopolski.
W ramach zadania dofinansowywano przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie
poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych
dziedzin sztuki.
Realizowano wspieranie m.in.:
a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,
b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych,
c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym
uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX
i XXI wieku),
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów
i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.
Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.
W ramach tego zakresu wspierano projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym,
służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu.
Jako priorytetowe traktowano projekty realizowane w regionach partnerskich
Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański
(Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód
Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo
Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna
Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja
(Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region
Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan
Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.:
Katalonia (Hiszpania), Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy).
Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym oraz projektów związanych
z Europejskim Rokiem Obywateli.
W ramach zadania jest wspierano m.in.:
a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości
amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne.
W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych
do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich
m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup
potrzebujących aktywizacji;
b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach
oddalonych od centrów kultury.
Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.
W ramach priorytetu wspierano projekty edukacyjne. Ich celem było stwarzanie
i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane
poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych.
Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury
w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.
Celem zadania było dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,
o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym.
Zadanie to obejmowało wspieranie m.in.:
a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,
b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych
dla lokalnej społeczności,
c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów,
festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym.
Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.
Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski.
Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.
W ramach zadania dofinansowanie uzyskały projekty artystyczne i edukacyjne,
wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania
technologiczne.
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10) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter
międzynarodowy. Dofinansowane projekty służyły m.in. promocji Wielkopolski.
3.3.

Departament Organizacyjny i Kadr:

NAZWA ZADANIA

Wzmacnianie
kapitału
społecznego
poprzez rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
„Wielkopolskie
Fabryką Dobra”

Wzmacnianie
kapitału
społecznego
poprzez rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
„Wizja
wychowawcza bł.
Edmunda
Bojanowskiego i jej
wpływ na rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego na
terenie
Wielkopolski”

Wzmacnianie
kapitału
społecznego
poprzez rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
„Kształtowanie
postaw

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE

Fabryka
Aktywności
Młodych z
siedzibą w
Gorzowie
Wielkopolskim

Unia
Gospodarcza
Regionu
Śremskiego –
Śremski
Ośrodek
Wspierania
Małej
Przedsiębiorczości

Fundacja Klaster
Poznań

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

od 17.10.2014
do 28.11.2014

od 17.10.2014
do 30.11.2014

od 17.10.2014
do 30.11.2014

REZULTAT REALIZACJI KONKURSU/ZADANIA

SZACOWANA
LICZBA
BENEFICJENTÓW

ZADANIA
• Promocja wolontariatu młodzieżowego, aktywności
społecznej i obywatelskiej na terenie Wielkopolski
Informacja o inicjatywie trafiła do uczniów,
wolontariuszy, formalnych i nieformalnych grup
wolontariackich i ich opiekunów ze szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu
województwa wielkopolskiego.
• Włączenie szkół z Wielkopolski do ogólnopolskiej
Kampanii promującej wolontariat, co doprowadzi
również do przekazania szkołom w Wielkopolsce
pakietu materiałów dot. wolontariatu, w tym 10
filmów dokumentalnych,
• Integracja i wymiana doświadczeń wśród
wielkopolskich działaczy wolontariackich, w tym
spotkanie z wolontariuszami z województwa w Pile
• Wypromowano alternatywne formy spędzania
wolnego czasu, odciągające młodzież od alkoholu i
innych używek, zachęcając młodych ludzi do
aktywności wolontariackiej, m.in. podczas rozmów
indywidualnych w czasie Happeningu w centrum
Piły oraz podczas wizyt w szkołach.
Twarde:
• Zorganizowano seminarium pt. „Wizja
wychowawcza bł. Edmunda Bojanowskiego i jej
wpływ na rozwój społ. obywatelskiego na terenie
Wielkopolski” – 22.10.2014 w Sali widowiskowej
Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie
• Przeprowadzono 10 warsztatów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych
• Wydano 1000 szt. kart questów „Błogosławiony w
Jaszkowie”
• Zorganizowano wystawę „Serdecznie dobry
człowiek” – 20 tablic zawierających informacje i
zdjęcia dot. życia i działalności bł. Edmunda
Bojanowskiego
Miękkie:
• Budowanie więzi społecznych i kulturalnych w
obrębie wspólnoty uczestników projektu
• Formowanie motywacji do podejmowania działań
w regionie
• Inspirowanie zainteresowań historią regionalną, w
tym kształcenie potrzeby odkrywania i poznawania
na nowo tradycji oraz pozytywnego stosunku do
zabytków
• Promocja gminy i jej walorów kulturowych oraz
konsolidacja lokalnej społeczności
Dzięki konkursowi młodzież z wielkopolskich szkół
uzyskała możliwość spojrzenia na swoją pracę i
realizowane projekty w szerszej, zewnętrznej
perspektywie – pomyśleć o swojej pracy jako
wkładzie poczynionym w budowanie społeczeństwa
obywatelskiego; jako o elemencie pewnej większej
całości, której ogląd nie zawsze jest jasny i
oczywisty, gdy spoglądamy nań lokalnie.
Dodatkowo udział w konkursie pozwolił wszystkim

Miasteczko
Aktywności
Młodych
odwiedziło ok.
1000 osób

Udział ok. 300
osób, w tym 151
na seminarium i
142 uczestników
warsztatów

 Informacja o
konkursie
dotarła do
ponad 200
szkół, oraz do
ponad 15000
osób za
pośrednictwem
internetu.
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obywatelskich
wśród uczniów
szkół gimnazjalnych
i średnich,
w oparciu o
archetyp Edmunda
Bojanowskiego”

Wzmacnianie
kapitału
społecznego
poprzez rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
„Akademia
Dziedzictwa Dworu
Polskiego”

Polskie
Towarzystwo
Ziemiańskie z
siedzibą
Warszawie
(zadanie
realizowane
przez Oddział
Wielkopolski w
Poznaniu)

od 17.10.2014
do 30.11.2014

jego uczestnikom (jak i obserwatorom) na
dostrzeżenie tego, jak wiele istotnych i potrzebnych
inicjatyw ma miejsce wszędzie wokół nas oraz jak
często ich inicjatorami nie są organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne czy firmy, lecz
prywatne osoby i to dopiero stojące na progu rynku
pracy – uczniowie. Zogniskowanie uwagi na grupie
uczniowskiej pozwoliło także na jej bezpośrednie
zainteresowanie tematem „społeczeństwa
obywatelskiego”, z którym częstokroć spotykają się
w debatach publicznych, lecz którego sposób
prezentowania odbiega od młodzieżowych
standardów i wartości. Bezpośrednim rezultatem
stało się zatem wytworzenie pewnego pomostu
pomiędzy tym, co widzialne i niewidzialne
(inicjatywami powszechnie rozpoznawanymi i
nieidentyfikowanymi, z uwagi na lokalne środowiska
ich realizacji) oraz pomiędzy tym co ważne i
ciekawe (zaprezentowanie tematyki „społeczeństwa
obywatelskiego” w interesujący dla młodzieży
sposób).
W ramach projektu „Akademia Dziedzictwa Dworu
Polskiego” odbyło się 6 spotkań eksperckich:
1. Grabonóg, Gostyń, 15.11.2014 - Seminarium
programowe „Dwór jako przestrzeń kultury
obywatelskiej na przykładzie biografii bł. Edmunda
Bojanowskiego” zainaugurowało cykl działań
ADDP – stanowiących część rozpoczynających się
Dni Kultury Solidarności 2014.
Partnerzy: Muzeum Okręgowe w Lesznie,
Stowarzyszenie Przymierza Rodzin, Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek NP NMP
2. Luboń, 16.11.2014 - Sympozjum poświecono idei
ochronek i działalności bł. Edmunda
Bojanowskiego, które doprowadziły do powstania
inspiracji filozoficznych i religijnych.
Partner: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NP
NMP
3. Szreniawa, 24.11.2014 - Sympozjum: „Dwór
wielkopolski jako centrum społeczno-gospodarcze
pracy organicznej. Ziemiańska tradycja Szreniawy”
Partner: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno Spożywczego w Szreniawie
4. Brodnica, 01.12.2014 - Sympozjum
podsumowujące, uroczyste zgromadzenie
Wielkopolskiego Forum Kultury Pamięci. Nastąpiło
przyjęcie dokumentów programowych
proklamujących tworzenie specjalnej ścieżki
edukacyjnej i promocyjnej dziedzictwa dworu
wielkopolskiego (polskiego) w ramach programu :
„Kultura Pamięci-Tożsamość Wielkopolski”
Partnerzy: Stowarzyszenie Przymierza Rodzin,
Fundacja Kolegium Wigierskie
5. Poznań, 01.12.2014 - Klub Debaty Obywatelskiej
– panel programowy, wydarzenie opiniotwórcze i
promocyjne: celów, planów, wyzwań ADDP ,
ochrony i przekazywania dziedzictwa Narodowego.
Partner: Stowarzyszenie Przymierza Rodzin
szereg dokumentów programowych dotyczących
edukacji i promocji dziedzictwa dworu polskiego,
tworzonych i przeznaczonych do realizacji w
ramach programu: Kultura Pamięci – Tożsamość
Wielkopolski”.
W ramach spotkań wypracowano przyszłe formy
realizacji Programu „Wielkopolskie Forum Kultury
Pamięci” oraz partnerstwo instytucji i podmiotów
obywatelskich na jego rzecz.

 W konkursie
wzięło udział 16
szkół, a w
każdej z nich
ok. 7-12 osób
uśredniając dla
każdej ze szkół
+ 1-2
opiekunów
 Nagrodzone
zostały 3 szkoły

Łącznie ponad
100 uczestników
spotkań
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3.4.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

NAZWA
ZADANIA/KONKURSU
działalność wspomagająca
rozwój obszarów wiejskich - §
6 ust. 15 pkt 3) Programu
współpracy: realizacja zadań
wynikających z wdrażania
samorządowego programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”.
"Nasza wieś, naszą wspólną
sprawą"
działalność wspomagająca
rozwój obszarów wiejskich - §
6 ust. 15 pkt 1. Programu
współpracy: realizacja zadań z
zakresu działalności
wspomagającej rozwój
obszarów wiejskich, których
realizacja ma służyć
zachowaniu dziedzictwa
kulturowego
„Festiwal wielkopolskich
smaków - dziedzictwo i
tradycja”

3.5.

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE
Stowarzyszenie
Mieszkańców Lipin i
Dębińca
Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy
Brzeziny

Stowarzyszenie
Przyjaciół Żychlina

Stowarzyszenie
Pomoc Społeczności
Lokalnej
PROMETEUSZ

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

REZULTAT REALIZACJI
KONKURSU/ZADANIA

SZACOWANA
LICZBA
BENEFICJENTÓW
ZADANIA

01.09.2014 Organizacja festynu integracyjnego.
15.11.2014
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
01.09.2014 - poprzez nasadzenie roślin, położenie kostki
15.11.2014 brukowej, montaż ławek, oświetlenia, kosza
na śmieci i stojaka na rowery.
Organizacja: warsztatów plastycznych,
fotograficznych, historyczno - literackich,
01.09.2014 - konkursu wiedzy, wycieczki i wystawy
15.11.2014 dotyczących historii Żychlina i związków z tym
miejscem rodu Kossaków i Fryderyka
Chopina

promocja wielkopolskiej kuchni i tradycji
związanych z kulinariami wywodzącymi się z
regionu poprzez pokazy kulinarne, promocje
15.09.2014 - członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
10.10.2014 promocję produktów ekologicznych i
regionalnych, integracja środowisk
związanych z produkcją żywności tradycyjnej i
regionalnej

200

mieszkańcy wsi

120

Impreza masowa,
ok. 1500

Departament Sportu i Turystyki:

NAZWA ZADANIA
Organizacja V edycji turnieju o
Puchar Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego pn.
„Wielkopolski Turniej Orlika
2014” na boiskach
wybudowanych w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik
2012”
Organizacja cyklu imprez
pływackich
pn. „Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu
Długodystansowym 2014”
Organizacja imprez
sportowych rangi Mistrzostw
Świata i Europy
„Organizacja Mistrzostw
Europy do lat 18 w rugby”
Organizacja imprez
sportowych
rangi Mistrzostw Świata
i Europy
„Mistrzostwa Świata w
smoczych łodziach”
Organizacja maratonu
rowerowego "Bike Maraton
Wielkopolska 2014"

SZACOWANA
LICZBA
BENEFICJENTÓW
ZADANIA

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

Szkolny Związek
Sportowy
Wielkopolska

powierzenie organizacji pozarządowej
01.03.2014 - realizacji Wielkopolskiego Turnieju Orlika,
31.08.2014 rozgrywanego na obiektach wybudowanych w
ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

6808

15.05.2014 - powierzenie organizacjom pozarządowym
15.09.2014 organizacji Grand Prix Wielkopolski

449

Wielkopolski
Okręgowy Związek
Pływacki w Poznaniu

REZULTAT REALIZACJI
KONKURSU/ZADANIA

Wielkopolski
Okręgowy Związek
Rugby oraz KS
Posnania Poznań

1119.04.2014

zlecenie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań związanych z organizacjom
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w
różnych dyscyplinach sportowych

720

Polski Związek
Kajakowy

28.08.31.08.2014

zlecenie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań związanych z organizacjom
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w
różnych dyscyplinach sportowych

965

Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej Ognisko

zlecenie organizacjom pozarządowym do
01.04.2014 realizacji zadań publicznych Województwa
31.12.2014
Wielkopolskiego określonych w Programie

545

19

Pałuki w Wągrowcu

Organizacja Wielkopolskich
Obchodów Światowego Dnia
Turystyki

Unia Gospodarcza
Regionu Śremskiego
- Śremski Ośrodek
Wspierania Małej
Przedsiębiorczości

01.08 31.10.2014

współpracy w dziedzinie kultury fizycznej.
# podsumowano miniony sezon turystyczny
oraz okres od Wielkopolskich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki’2013 do września
2014 roku, czyli wydarzenia z ostatnich 12
miesięcy w branży turystycznej i turystyce w
Wielkopolsce
# przeprowadzono ceremonię ogłoszenia
wyników i wręczenia nagród laureatom II
Edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
# poprzez ekspozycję wyróżnionych prac
fotograficznych umożliwiono podziwianie
piękna Wielkopolski
# spotkanie, wymiana wiedzy i doświadczeń
oraz integracja osób zaangażowanych w
rozwój turystyki w Wielkopolsce
# zaprezentowano i wypromowano atrakcje
turystyczne regionu śremskiego
# propagowano piękno Wielkopolski

Polsko-ukraiński obóz
młodzieżowy "Poznaj sąsiada"
Stowarzyszenie
zlecenie organizacjom pozarządowym do
Spływ kajakowy oraz
Społeczno-Kulturalne 7-18.08.2014 realizacji zadań publicznych Programie
warsztaty z kształtowania
"Polska - Ukraina"
współpracy w dziedzinie kultury fizycznej.
postaw obywatelskich

3.6.

126

brak danych

Departament Zdrowia:

NAZWA ZADANIA
Organizacja zimowego
wypoczynku wakacyjnego
(w okresie ferii zimowych),
połączonego z
oddziaływaniem
socjoterapeutycznym dla
dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem uzależnień

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE

Towarzystwo Nasze
Szwederowo;
Bydgoszcz

Jedziemy się DOTLENIĆ!
Kolonie socjoterapeutyczne z
programem sportowotanecznym dla dzieci z rodzin
defaworyzowanych z terenu
województwa wielkopolskiego
Realizacja programów
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania
uzależnieniom alkoholowym i
narkotykowym z elementami
zajęć, np.: sportowych,
Towarzystwo
rekreacyjnych i kulturalnych,
Inicjatyw
obejmujących organizację
Obywatelskich; Konin
czasu wolnego dzieci i
młodzieży z rodzin z grup
ryzyka
„Czerpiemy radość z życia bez
nałogów”
Realizacja programów
Stowarzyszenie
profilaktycznych z zakresu
Rozwoju i
przeciwdziałania
Współpracy Wsi
uzależnieniom alkoholowym i
Moszczanka i
narkotykowym z elementami
Skrzebowa;

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

REZULTAT REALIZACJI
KONKURSU/ZADANIA

SZACOWANA
LICZBA
BENEFICJENTÓW ZADANIA

zorganizowanie socjoterapeutycznych form
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem uzależnień
nabycie przez uczestników umiejętności
3-16.02.2014
pozytywnego stosunku do samego siebie,
umiejętności odpoczynku i zabawy
wyładowanie napięć emocjonalnych
zdobycie umiejętności asertywnego
zachowania

100

zdobycie wiedzy na temat negatywnych
skutków działania alkoholu i narkotyków;
nabycie podstaw umiejętności zachowań
asertywnych;

14.04 31.12.2014 r.
(z
wyłączeniem
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,
okresu
przekazanie informacji dotyczących prawnych
wakacji
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu
letnich)
lub narkotyków, wskazanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja,
kultura itp.).
14.04 31.12.2014 r.
(z
wyłączeniem
okresu

328

zdobycie wiedzy na temat negatywnych
skutków działania alkoholu i narkotyków;
nabycie podstaw umiejętności zachowań
asertywnych;

60

20

zajęć, np.: sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych,
obejmujących organizację
czasu wolnego dzieci i
młodzieży z rodzin z grup
ryzyka
„Twój wybór - uzależnienie
bądź kultura”

Moszczanka

wakacji
letnich)

30.0631.08.2014

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

76

1.0930.11.2014

przeszkolenie osób zawodowo mających
kontakt z problematyka przeciwdziałania
uzależnieniom, tj. psychologów, pracowników
socjalnych, pracowników świetlic
socjoterapeutycznych itp.

28

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

Fundacja Odzew;
Leszno

Organizacja szkoleń
edukacyjnych z zakresu
przeciwdziałania
uzależnieniom (alkoholowym
i/lub narkotykowym)
„Nadążać za rozwiązywaniem
problemów”

Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich; Konin

"Promocja zdrowia
psychicznego wśród
Wielkopolan. Zdrowa
Wielkopolska"

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

1.08.2014 31.12.2014

"Wzmocnienie działania
Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w
Wielkopolsce"

Fundacja
Simontonowski
Instytut Zdrowia

01.05.201431.12.2014

3.7.

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.).

przeprowadzenie kampanii promocyjno edukacyjnej o tematyce zdrowia psychicznego
(realizacja spotów telewizyjnych, spotu
radiowego, opracowanie materiałów
promocyjnych, kampania promocyjna na
facebooku)
*zapewnienie dostępu do anonimowego i
bezpłatnego wykrywania zakażeń wirusem HIV,
*zapewnienie osobom kontaktu z doradcami i
poradnictwa okołotestowego,
*działania o charakterze promocyjnym

Impreza
masowa

ok. 300

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:

NAZWA ZADANIA

Wspieranie inicjatyw na rzecz
wielkopolskich rodzin
Kawiarenka u Astrid tworzenie dobrych warunków
rozwojowych dla rodzin z
małymi dziećmi

Realizacja przedsięwzięć na
rzecz integracji
międzypokoleniowej
Zdrowa i aktywna rodzina,
seniora się trzyma

Realizacja subregionalnych
i/lub regionalnych
przedsięwzięć prezentujących

PODMIOT
REALIZUJĄCY
ZADANIE

Instytut Małego
Dziecka im. Astrid
Lindgren

Stowarzyszenie
"Małe Radości"
i
Stowarzyszenie
"Wsparcie" na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
Potrzebujących
Pomocy, ich Rodzin i
Opiekunów
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych im.

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

REZULTAT

SZACOWANA
LICZBA
BENEFICJENTÓW
ZADANIA

dwie organizacje partnerskie współpracujące
w czasie realizacji projektu;
2 warsztaty rozwojowe dla rodziców;
41 rodzin objętych wsparciem;
270 szt. poradnika edukacyjnego dla
15.05.rodziców " Najważniejszy pierwszy krok…"
30.11.2014 r.
202 szt. Poradnika edukacyjnego "Mamo, tato
- ruszam w świat...";
1000 rodziców objętych wsparciem pośrednio
w ramach upowszechniania poradników
(elektronicznie i papierowo)

15.05.30.10.2014

30.06.31.09.2014

festyn rodzinny "Zdrowa i aktywna rodzina
seniora się trzyma";
badania profilaktyczne
5 zajęć dla najmłodszych;
rodzinny rajd rowerowy;
5 nagrań audio bajek, wierszy i opowiadań;
2 przedstawienia teatralne;
konkurs fotograficzny;
2 wystawy fotograficzne;
realizacja 8 warsztatów rękodzieła
artystycznego oraz zorganizowanie "IX
Koncertu na srebrną nutę"

1029

Impreza masowa
1150

250
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pozytywny wizerunek seniora
Jana Pawła II w
i/lub promujących twórczość
Grodzisku
artystyczną osób starszych
Wielkopolskim
Dojrzewamy Twórczo
Wspólnie z Przyjaciółmi
Promocja wśród dzieci i
młodzieży pozytywnych
postaw w stosunku do osób z
Stowarzyszenie dla
różnymi rodzajami
Ochrony i Promocji
niepełnosprawności
Zdrowia
Książeczka dla dzieci
Psychicznego
promująca pozytywne postawy "BĄDŹMY RAZEM"
w stosunku do osób z
niepełnosprawnościami
Zapewnienie opieki osobom z
niepełnosprawnościami i
terminalnie chorym poprzez
działalność hospicyjną lub
Wielkopolskie
wolontariat szpitalny
Stowarzyszenie
Zapewnienie specjalistycznej
Wolontariuszy Opieki
domowej opieki paliatywnej Paliatywnej
hospicyjnej osobom
"Hospicjum Domowe"
przewlekle i nieuleczalnie
chorym oraz wsparcie innych
działań na rzecz tych osób
(§6 pkt. 5 i 8)
Realizacja subregionalnego
wsparcia żywnościowego
polegającego na
przyjmowaniu,
magazynowaniu, dystrybucji i
monitoringu wydawania
żywności dla osób najbardziej
Bank Żywności w
potrzebujących we współpracy
Koninie
z innymi organizacjami
pozarządowymi Żywnościowa
pomoc najbiedniejszym i
poprawa egzystencji ludzi
zagrożonych ubustwem na
terenie wschodniej Polski
(§6 pkt. 5)

2.06.30.11.2014

przygotowanie i druk 250 szt. książeczki
promującej pozytywne postawy w stosunku
do osób z niepełnosprawnościami "Rycerz na
kółkach";
spotkania w 5 przedszkolach w
Międzychodzie nt. niepełnosprawności

125 osób
(uczestnicy
warsztatów w
przedszkolach)
odbiorcy
książeczki - brak
danych

15.05.30.11.2014

380 świadczeń medycznych - wizyt
domowych członków zespołu opieki
paliatywnej - hospicyjnej (114 wizyt
domowych lekarza, 240 wizyt domowych
pielęgniarki, 26 wizyt domowych
fizjoterapeuty)

47

15.0530.11.2014

przekazano 1 623 437,15 kg żywności o
wartości 2 722 781,36 zł

30 000

3. Problemy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Główne kwestie problemowe:
1) Nieznajomość treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje liczne braki
formalne w składanych ofertach oraz słabe pod względem merytorycznym
i finansowym opracowanie treści oferty.
2) Nieterminowe dostarczanie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów
realizacji zadania publicznego.
3) Nieterminowe odsyłanie podpisanych umów o powierzenie/wsparcie realizacji
zadania publicznego.
4) Nieznajomość treści podpisanych umów, tym samym niestosowanie się organizacji
pozarządowych do zapisów umów zawartych z Województwem Wielkopolskim.
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5) Nieterminowe składanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego,
tj. po terminie wskazanym w umowie, a także po terminie wskazanym w wezwaniu
do ich złożenia (wezwanie na podstawie zapisów umownych).
6) Nieprawidłowości w rozliczaniu udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych
sprawozdaniach), wynikające z nieznajomości zarówno treści ogłoszeń otwartych
konkursów ofert, jak i treści umów zawieranych z Województwem Wielkopolskim.
7) Dokonywanie zmian zakresu rzeczowego zadania bez informowania Zleceniodawcy
o konieczności wprowadzenia tych zmian, w celu uzyskania odpowiedniej akceptacji
(np. aneks do umowy), m.in. zmiany: nazwy zadania, miejsca i terminu realizacji
zadania, zasięgu i/lub rangi zadania, wprowadzenie dodatkowych kosztów i źródeł
finansowania zadania nieprzewidzianych w zatwierdzonym umową kosztorysie.
8) Niedostarczanie zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu do udziału
w realizowanym zadaniu.
9) Niezgodna z umową i/lub niewystarczająca promocja faktu finansowania/
dofinansowania zadania przez SWW, a także nieinformowanie o finansowaniu/
dofinansowaniu projektu przez SWW we wszystkich materiałach merytorycznych.
10) Słabe pod względem merytorycznym i finansowym opracowanie treści sprawozdania
(zdecydowanie słabiej w porównaniu z latami ubiegłymi).
11) Niedostateczne dokumentowanie prawidłowości realizacji zadania publicznego
na podstawie dokumentacji merytorycznej, niezałączanie tej dokumentacji
do składanych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
12) Niedostateczne lub nieprawidłowe dokumentowanie zaangażowania wkładu
osobowego w realizację zadania publicznego, niezgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
13) Nieksiegowanie wkładu osobowego na kontach pozabilansowych.
14) Niedopilnowywanie prawidłowości treści wystawianych na organizację pozarządową
dowodów księgowych (faktur, rachunków), zgodnych ze stanem faktycznym.
15) Nieprawidłowe formułowanie treści zawieranych umów cywilno-prawnych
(np. o dzieło, zlecenia), zawierających braki formalne i/lub niekompletną treść.
16) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dowodów księgowych.
17) Niewykazywanie lub nieprawidłowe wykazywanie wpłat i opłat adresatów zadania
publicznego (np. wpisowe, oplata startowa, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie,
itp.); kalkulowanie tych wpłat w ramach zadania publicznego w celu osiągnięcia
przychodu, nieprzeznaczanie przychodu uzyskanego przy realizacji zadania
publicznego oraz odsetek bankowych od dotacji na realizacje tego zadania.
18) Ponoszenie wydatków w ramach zleconego zadania publicznego poza terminem
realizacji zadania określonym w umowie.
19) Dokonywanie płatności za zakupione towary i usługi sfinansowane/współfinansowane
z przekazanej dotacji przed lub po terminie wykorzystania dotacji wskazanym
w umowie.
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IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych w województwie wielkopolskim

1.1.

Uczestniczenie organizacji w działaniach podejmowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

RODZAJ UZYSKANEGO WSPARCIA
(IDENTYFIKOWANIE, ANALIZA,
REKOMENDACJE, EWALUACJA ITP.)

NAZWA ORGANIZACJI

Udział w badaniu pn. „Ewaluacja funkcjonowania
Fundacja im. Królowej Polski św.
systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym
Jadwigi, Stowarzyszenie Na
szczególnie efektywności i skuteczności działania
Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
instytucji wsparcia ekonomii społecznej (OWES,
Stowarzyszenie Etap,
ROPS, WUP, PES, JST)” - udostępnianie
Stowarzyszenie Centrum
informacji, udział w badaniu udział w
Promocji Inicjatyw Obywatelskich
wypracowywaniu rekomendacji, konsultacja
PISOP
raportu

TERMIN

03.-07.2014 r.

Realizator badania pn. Bezdomność
– ukryty problem. Analiza zjawiska i
systemowe sposoby radzenia sobie z nim

Fundacja Pomorskie Forum
Wychodzenia z Bezdomności

09-12.2014 r.

Realizator badania pn. „Badanie monitoringowe
sektora ekonomii społecznej oraz jakości
wsparcia i efektów działań w obszarze
reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów
ekonomii społecznej ze wskazaniem
rekomendacji dla systemu monitoringu”

Centrum Rozwoju SpołecznoGospodarczego
Przedsiębiorstwo Społeczne Sp.
z o.o.

11-12.2014 r.

1.2.

Uczestniczenie organizacji w działaniach
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:

podejmowanych

przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem doradczo-opiniującym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady, zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się
problematyką rynku pracy, w tym Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Wielkopolskiego
Związku Pracodawców Prywatnych oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W 2014 roku
WRZ w Poznaniu odbyła 4 posiedzenia plenarne, podczas których m.in. zaopiniowała
i przyjęła przygotowane przez WUP raporty i dokumenty analityczno - strategiczne,
dotyczące wielkopolskiego rynku pracy. W związku z nowelizacją ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r.,
w miejsce wojewódzkich rad zatrudnienia powstały wojewódzkie rady rynku pracy. Zaistniała
więc konieczność powołania Rady w nowej formule, gdyż 5 listopada 2014 r. zakończyła się
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kadencja Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu. Obecnie kończą się prace związane
z procedurą powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W związku z powyższym w ramach tego zadania planuje się w 2015 roku organizowanie
posiedzeń WRRP w Poznaniu, przygotowywanie informacji, dokumentów, analiz, raportów
na potrzeby WRRP, przygotowywanie uchwał Rady dotyczących utworzenia nowych
kierunków kształcenia.

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji
2.1.

Program współpracy na rok 2014

Konsultacje
Programu
współpracy
przeprowadził
Departament
Organizacyjny
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały
Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającej
szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3734/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. rozpoczął
konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2014, których zakończenie wyznaczono na
5 września 2013 r., a z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego zgodnie
z
30-dniowym
terminem
na
udzielenie
opinii
określonym
w
Ustawie.
Z organizacjami pozarządowymi konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania
propozycji do projektu Programu współpracy na adres poczty elektronicznej:
pozytek@umww.pl, natomiast z WRDPP pisemnie.
Publikacja informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji oraz rozpatrzenia zgłoszonych
propozycji zamieszczona została na stronach internetowych:
– Samorządu Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl, www.bip.umww.pl,
www.rops.poznan.pl,
– na portalu „Wielkopolskie Wici”: www.wielkopolskiewici.pl.
W konsultacjach uczestniczyły 3 organizacje pozarządowe. Każda z nadesłanych propozycji
została przekazana do Departamentu właściwego merytorycznie do oceny zgłoszonej
propozycji, a następnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył ich zasadność.
Informacja dotycząca przebiegu konsultacji oraz sposobu rozpatrzenia zgłaszanych
propozycji jest dostępna na stronach BIP Urzędu.
W konsultacjach Programu współpracy udział wzięły następujące organizacje:
1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
2. Wielkopolski Klub Kapitału,
3. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.
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2.2.

Inne dokumenty:
KONSULTOWANY DOKUMENT

FORMA KONSULTACJI

UCZESTNICY

DOKUMENT O
CHARAKTERZE
SPRAWOZDANIA

Departament
Polityki
Regionalnej

Projekt "Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w
miejskim obszarze funkcjonalnym
Poznania" przygotowany przez
Stowarzyszenie Metropolia
Poznań.

opinia

DPR

nie

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
w Poznaniu

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny

Spotkania/warsztaty/ko
ntakty mailowe

2 NGO

nie

3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych

ORGANIZATOR

NAZWA ZESPOŁU

ZADANIE

OKRES
FUNKCJONOWANIA

REZULTAT

Konsultowanie kolejnych wersji
projektu WRPO 2014+

Departament
Polityki
Regionalnej

Departament
Polityki
Regionalnej

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Do prac w Grupie zaproszeni zostali
przedstawiciele strony rządowej,
jednostek samorządu terytorialnego,
partnerów społeczno-gospodarczych,
środowisk naukowych oraz innych
Wniesienie uwag do
jednostek zainteresowanych rozwojem
Grupa Konsultacyjna
projektu Wielkopolskiego
Wielkopolski. Zadaniem Grupy było
W 2014 r. odbyło
RPO Wielkopolska
Regionalnego Programu
wparcie tworzenia nowego Programu
się 1 spotkanie.
2014+
Operacyjnego na lata 2014przez bieżące konsultacje kluczowych
2020
kwestii. Członkowie Grupy mieli
możliwość odniesienia się do
kolejnych wersji projektu WRPO
2014+ oraz innych dokumentów
programowych drogą elektroniczną, a
także podczas posiedzeń Grupy.
Grupa powołana uchwałą ZWW 12.06.
2013 r., uchwała nr 3475/2013.
Odbyło się kilka spotkań z
przedstawicielami
Spotkania wg
Wielkopolskiej Sieci
spotkanie robocze potrzeb DPR i
bez nazwy
Lokalnych Grup Działania,
dyskusja
Wielkopolskiej
dotyczących wsparcia LGD
Sieci LGD
w nowej perspektywie
2014-2020.
Konsultacja działań związanych z
1) Zaopiniowanie
rozwojem obszarów wiejskich na
sprawozdania z realizacji
wszystkich etapach,
Planu Działania
a w szczególności:
Sekretariatu Regionalnego
Grupa Robocza ds.
1) Określanie priorytetów działania
od 19 kwietnia
KSOW na lata 2012-2013.
KSOW w województwie
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2012 r. - nadal
wielkopolskim
(KSOW)
2) Zaopiniowanie zmian w
w województwie wielkopolskim.
Planie Działania
2) Opiniowanie projektów planów
Sekretariatu Regionalnego
działania KSOW, w tym rekomendacja
KSOW na lata 2014-2015.
działań do realizacji w ramach
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dwuletnich planów działania KSOW.
3) Monitorowanie działania KSOW.

Departament
Zdrowia

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Poznaniu

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Poznaniu

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Poznaniu / Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Obserwatorium
zagrożeń dla ludzi
młodych

zespół roboczy ds.
opracowania Planu
działań na 2014 r. w
ramach realizacji
Programu
wyrównywania szans
osób z
niepełnosprawnościami
i przeciwdziałania ich
wykluczeniu
społecznemu oraz
pomocy w realizacji
zadań na rzecz
zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami
w województwie
wielkopolskim na lata
2014-2020
zespół roboczy ds.
opracowania Planu
działań na 2014 r. w
ramach realizacji
Wielkopolskiego
Programu na Rzecz
Osób Starszych do
2020

Komitet ds. Ekonomii
Społecznej

- podpisanie listu
intencyjnego powołującego
projekt pn.: "Obserwatorium
zagrożeń dla ludzi
młodych"
- przedstawienie poziomu
- stworzenie koncepcji
bezpieczeństwa młodzieży
wdrożenia i realizacji
projektu Obserwatorium (...)
- diagnozowanie aktualnych tendencji
- powołanie Rady
od II poł. 2014 r.
Programowej, Zespołu
- przewidywanie zmian w strukturach do chwili obecnej
Eksperckiego, Zespołu
zagrożeń pojawiających się w
Badawczego oraz Zespołu
środowisku młodzieży inicjowanie oraz
Wdrożeniowego
realizowanie przedsięwzięć
- prezentacja raportu
informacyjnych i zapobiegawczych
otwarcia opracowanego
przez Zakład Resocjalizacji
Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM (08-042015 r.)

8.04.2014 r.

Plan działań na 2014 r. w
ramach realizacji Programu
wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnościami i
przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu
oraz pomocy w realizacji
zadań na rzecz
zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami w
województwie
wielkopolskim na lata 20142020

wskazanie działań, grup objętych
działaniami, liczby odbiorców, celów
działań, terminów realizacji działań
oraz kosztów działań i źródeł ich
finansowania w ramach realizacji
Programu współpracy w 2014 r.

29.01.2014 r.

Plan działań na 2014 r. w
ramach realizacji
Wielkopolskiego Programu
na Rzecz Osób Starszych
do 2020

koordynowanie działań w obszarze
ekonomii społecznej w regionie,
wyznaczanie wspólnych kierunków
rozwoju,
stworzenie prawidłowego systemu
przepływu informacji oraz komunikacji,
stałe pogłębianie wiedzy mieszkańców
Wielkopolski dotyczącej sektora
ekonomii społecznej,
wypracowanie ram instytucjonalnych i
prawnych umożliwiających rozwój
podmiotów ekonomii społecznej oraz
współpracy lokalnej na rzecz sektora
ekonomii społecznej.

01.-12.2014 r.

stworzenie 2 grup
roboczych (ds. zatrudnienia
socjalnego, promocji)

wskazanie działań, grup objętych
działaniami, liczby odbiorców, celów
działań, terminów realizacji działań
oraz kosztów działań i źródeł ich
finansowania w ramach realizacji
Programu współpracy w 2014 r.
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4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

Biuro
Informacyjne
Województwa
Wielkopolskiego
w Brukseli

NAZWA ORGANIZACJI

ZAKRES UDZIELONEJ POMOCY

inne

BIWW na bieżąco współpracuje z organizacjami
pozarządowymi informując je za pomocą biuletynu
informacyjnego o możliwościach przystępowania do
projektów finansowanych z programów europejskich

Stowarzyszenie NA TAK
Biuro
Współpracy
Międzynarodowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa

Departament
Gospodarki

Pomoc w nawiązaniu kontaktu z partnerem z Bretanii placówką edukacyjną ASKORIA - w rezultacie:
przyjęcie przez Stowarzyszenie dwóch studentek
bretońskich na staż w okresie od października 2014lutego 2015 (we współpracy z ROPS)
Pomoc w organizacji spotkania z przedstawicielami
sektora kultury ze Stanu Sao Paulo (Biblioteka Miejska
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie,
17.03.2014)

Stowarzyszenie A2 Wielkopolska

Udziału w targach inwestycyjnych MIPIM 2014 w
Cannes na stoisku województwa wielkopolskiego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Udziału w targach inwestycyjnych MIPIM 2014 w
Cannes na stoisku województwa wielkopolskiego

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Udziału w targach inwestycyjnych MIPIM 2014w
Cannes na stoisku województwa wielkopolskiego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Udziału w targach inwestycyjnych ExpoReal 2014 w
Monachium na stoisku województwa wielkopolskiego

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie

Udziału w targach spożywczych Prodexpo 2014 w
Moskwie na stoisku województwa wielkopolskiego

Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster
Teleinformatyczny

Udział w targach informatycznych CeBIT 2014 w
Hanowerze na stoisku województwa wielkopolskiego

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie

Udział w misji gospodarczej organizowanej przez
Urząd Marszałkowski do Mozambiku

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie

Udział w misji gospodarczej organizowanej przez
Urząd Marszałkowski do Iranu

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”

Udział w targach przemysłu lotniczego ILA Berlin 2014
na stoisku województwa wielkopolskiego
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi.
1.1.

Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu:
WYSOKOŚĆ

RODZAJ
PARTNERSTWA

NAZWA PROJEKTU/ ZAANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH I
ZADANIA

REZULTAT

RZECZOWYCH
Projektowe
(SWW + Związek
Organizacji Sieć
Departament
Współpracy Barka +
Organizacyjny
Wielkopolska Rada
i Kadr
Koordynacyjna Związek
Organizacji
Pozarządowych)

Obywatelska
Wielkopolska

Departament
Sportu
i Turystyki

współpraca w zakresie
wdrażania programu
"Animator - Moje Boisko
- Orlik 2012" na terenie
województwa
wielkopolskiego

5 konferencji + 5 szkoleń

Wkład merytoryczny i osobowy

Projektowe
Departament
Rady Pożytku do
ośmiu instytucji (5
Organizacyjny
STANDARDowego
organizacji pozarządowych i
i Kadr
użytku
3 samorządy województw)

Departament Projektowe między SWW a
Organizacyjny Fundacją Forum Rozwoju
i Kadr
Nowoczesnych Technologii

Projekt bezkosztowy;
100 % PO KL – 674 224,00

Wielkopolska działa
razem – wdrożenie
standardów współpracy
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego i NGO

Projekt bezkosztowy;
100 % PO KL – 2 121 865,00 zł
Wkład merytoryczny i osobowy

Forum Rad, Nowe rady
pożytku na terenie
województw:
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego,
pomorskiego i lubuskiego,
standardy działania rad,
szkolenia i doradztwo

Projekt bezkosztowy;
100 % PO KL – 520 550,00 zł
Wkład merytoryczny i osobowy

Informacje w Rozdziale II
pkt. 3 Sprawozdania

Program "Animator
- Moje Boisko Orlik
2012"

-

wybór i współpraca
z animatorami na terenie
województwa
wielkopolskiego

Departament
Sportu
i Turystyki

Współpraca przy realizacji

Grand Prix Wielkopolski
2015 w Półmaratonie

50 000 zł w ramach otwartego
konkursu ofert oraz pomoc
w realizacji podsumowania cyklu

Departament
Sportu
i Turystyki

Współpraca przy realizacji

Grand Prix Wielkopolski
2015
w Pływaniu
Długodystansowym

30 000 zł w ramach otwartego
konkursu ofert oraz pomoc
w realizacji podsumowania cyklu

Departament
Sportu
i Turystyki

Współpraca przy realizacji

Grand Prix Wielkopolski
2015
w Koszykówce 3x3

20 000 zł w ramach otwartego
konkursu ofert oraz pomoc
w realizacji podsumowania cyklu

Departament
Sportu
i Turystyki

1. Pracownicy DS. byli
członkami sądu
konkursowego
i komisji przetargowych
powołanych w ramach
realizowanego projektu.
2. Pracownicy DS. są
członkami Rady
Programowej Projektu

Projekt "Kompleksowa
promocja markowego
produktu
turystyki wodnej
Wielka Pętla
Wielkopolski"
realizowany przez
Wielkopolską
Organizację Turystyczną

Wysokość zaangażowanych
środków finansowych
wskazano w punkcie VI. Inne
środki finansowe, pkt. 4.
Pomoc rzeczowa
(liczba roboczogodzin)
trudna do wycenienia.

przeprowadzenie cyklu
Grand Prix w
półmaratonie
oraz organizacja
podsumowania
przeprowadzenie cyklu
Grand Prix w pływaniu
długodystansowym
oraz organizacja
podsumowania
przeprowadzenie cyklu
Grand Prix w koszykówce
3x3
oraz organizacja
podsumowania
przeprowadzenie
skoordynowanej
akcji promującej
walory turystyczne
Wielkiej Pętli Wielkopolski
i jej okolic
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"Kompleksowa promocja
markowego produktu
turystyki wodnej
Wielka Pętla Wielkopolski".
3. Pracownicy DS.
dokonywali korekty
merytorycznej wydawnictw
promocyjnych wydawanych
w ramach realizowanego
projektu.

Departament
Polityki
Regionalnej

Partnerstwo utworzone z
inicjatywy Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego wymagane
przepisami prawa
krajowego i unijnego

Komitet Monitorujący
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2007-2013, w skład
którego wchodzili m.in.
przedstawiciele NGO.

W 2014 r. odbyły się 2
posiedzenia (koszt ok. 5,5 tys.
zł). Ponadto podejmowano
decyzje w trybie obiegowym
(drogą on-line).

Współpraca w zakresie
uszczegółowienia regulaminu i
dokumentów konkursowych.
Współpraca w zakresie promocji
Konkursu. Udział przedstawiciela
Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
pracach Komisji Konkursowej w
maju 2014 r.
Sfinansowanie zakupu nagród
rzeczowych, statuetek i
dyplomów dla laureatów
konkursu w wysokości
24.818,02 zł brutto
Współpraca w zakresie
organizacji 5 szkoleń z obsługi
portalu NaszaWioska.pl na
terenie województwa
wielkopolskiego (pokrycie
kosztów wynagrodzenia trenera,
wynajęcia sali ze sprzętem
multimedialnym) oraz zakup
nagrody za I miejsce na etapie
wojewódzkim konkursu
"SOŁECTW@ w sieci" ( w łącznej
wysokości 9.000,00 zł brutto).
Promocja Konkursu. Stworzenie
opracowania dobrych praktyk
funkcjonowania wiejskich
społeczności lokalnych w
Internecie na terenie
województwa wielkopolskiego.
Stworzenie bazy wielkopolskich
stron internetowych na terenie
województwa wielkopolskiego.

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Porozumienie o
współorganizowaniu II
edycji konkursu "Fundusz
Sołecki - najlepsza
inicjatywa" z Krajowym
Stowarzyszeniem Sołtysów
(nr DOW/6/2014)

Organizacja II edycji
Konkursu "Fundusz
Sołecki - najlepsza
inicjatywa"
skierowanego do
sołectw z terenu
województwa
wielkopolskiego

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Porozumienie o
współorganizowaniu
działania pt.: "Stymulacja
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na
obszarach wiejskich" z
Krajowym Stowarzyszeniem
Sołtysów"
(nr DOW/27/2014)

Realizacja działania
"Stymulacja rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego na
obszarach wiejskich",
którego celem jest
ułatwienie liderom
wiejskim aktywizacji
społeczności lokalnych
w cyberprzestrzeni

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Współpraca przy organizacji
Konferencji "Wiejska
Polska" w Koninie i w
Licheniu Starym

Konferencja "Wiejska
Polska w Koninie i w
Licheniu Starym - 56.07.2014

Sfinansowanie udziału grupy 53
liderek wiejskich w konferencji
(koszt transportu w wysokości:
3.122,71 zł)

Departament
Programów
Rozwoju

Porozumienie w
współorganizowaniu
działania pod nazwą:

"Piknik
międzypokoleniowy z
okazji 10 rocznicy

Współpraca w zakresie zakupu
nagród w konkursie o Unii
Europejskiej, pokrycia kosztów

Udział w posiedzeniach
KM WRPO 2007-2013
zapewniający wpływ na
kształt dokumentów
programowych (w tym
kryteriów wyboru
projektów), a tym samym
wpływ na sprawną
realizację Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata
2007-2013.W 2014 r.
podjęto 9 uchwał.
Przeprowadzona II edycja
Konkursu "Fundusz
Sołecki - najlepsza
inicjatywa" w dwóch
kategoriach: najciekawszy
projekt sfinansowany ze
środków funduszu
sołeckiego (37 zgłoszeń)
oraz najaktywniejszy
mieszkańców wsi (37
zgłoszeń)

Zrealizowany cykl 5
szkoleń
z obsługi Portalu
NaszaWioska.pl
na terenie województwa
wielkopolskiego.
Realizacja konkursu
"SOŁECTW@ w sieci"
na poziomie
województwa.

Udział grupy liderek
wiejskich
z terenu województwa
wielkopolskiego w
Konferencji "Wiejska
Polska".
Zrealizowany Piknik
międzypokoleniowy z
okazji
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Obszarów
Wiejskich

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

"Piknik międzypokoleniowy
z okazji 10 rocznicy
przystąpienia Polski do UE aktywizacja mieszkańców
obszarów wiejskich" z
Fundacją Patria
(nr DOW/28/2014)
Porozumienie o
współorganizowaniu
przedsięwzięcia
"Prezentacja dobrych
praktyk w dziedzinie
rozwoju obszarów wiejskich
przez samorządy Regionu
Bretanii" z Wielkopolskim
Ośrodkiem Kształcenia i
Studiów Samorządowych
(nr DOW/20/2014)
Porozumienie o
współorganizowaniu
przedsięwzięcia
"Prezentacja dobrych
praktyk w dziedzinie
rozwoju obszarów wiejskich
w czeskim regionie - Kraju
Libereckim" z
Wielkopolskim Ośrodkiem
Kształcenia i Studiów
Samorządowych
(nr DOW/25/2014)
Porozumienie o
współorganizacji z
Organizacją Turystyczną
Północnej Wielkopolski
Dolina Noteci
przedsięwzięcia
„Wielkopolskie Spotkania
Gospodarcze – Piła Miasto
Ogród 2014”
(nr DOW/22/2014)

przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej aktywizacja
mieszkańców obszarów
wiejskich" w Imiołkach,
24.06.2014

wynajęcia TOI-TOI, wynajęcia
sceny wraz z nagłośnieniem oraz
zakupu produktów spożywczych
w celu przygotowania
poczęstunku dla uczestników
pikniku w łącznej kwocie
9.104,84 zł brutto.

Prezentacja dobrych
praktyk w dziedzinie
rozwoju obszarów
wiejskich przez
samorządy Regionu
Bretanii - wizyta
studyjna w Bretanii
(Francja) w dniach 9-17
maja 2014 r.

Udział przedstawicieli samorządu
województwa wielkopolskiego w
wizycie studyjnej. Współpraca
przy organizacji wyjazdu i
pokrycie kosztów transportu,
noclegów i usługi tłumaczenia
podczas wyjazdu w łącznej
wysokości: 85.691,37 zł brutto .

Zrealizowana wizyta
studyjna dla 31
wielkopolskich
samorządowców w
Bretanii, regionie
partnerskim Województwa
Wielkopolskiego

Prezentacja dobrych
praktyk w dziedzinie
rozwoju obszarów
wiejskich w czeskim
regionie - Kraju
Libereckim - wizyta
studyjna w dniach 29
czerwca - 3 lipca 2014 r.

Udział przedstawiciela UMWW w
wizycie studyjnej. Współpraca
przy organizacji wyjazdu i
pokrycie kosztów noclegów dla
uczestników wyjazdu w
wysokości: 18.780,55 zł brutto.

Zrealizowana wizyta
studyjna dla 36
wielkopolskich
samorządowców w
Czechach (Kraj Liberecki)

Wielkopolskie Spotkania
Gospodarcze - Piła
Miasto Ogród 20014,
Piła, 26-27 kwietnia
2014 r.

Współpraca przy organizacji
wydarzenia i pokrycie kosztów
nagłośnienia podczas
Wielkopolskich Spotkań
Gospodarczych w wysokości:
10.000,00 zł brutto

Zrealizowane
Wielkopolskie Spotkania
Gospodarcze - Piła Miasto
Ogród 2014 w Pile

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Porozumienie o
współorganizowaniu
przedsięwzięcia
"Kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych" z
Wielkopolską Izbą Rolniczą
(nr DOW/75/2014)

Wydarzenie
"Kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych" Nowy Tomyśl, 1 grudnia
2014 r.

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Porozumienie o
współorganizowaniu
konferencji pod nazwą
"Wieś Polska - Wieś
Innowacyjna"

Konferencja "Wieś
Polska - Wieś
Innowacyjna", Poznań,
15 października 2014

Współpraca przy organizacji
wydarzenia i pokrycie kosztów:
wykładowcy prowadzącego
wykład na temat tradycji
bożonarodzeniowych, wynajmu
sal oraz osób prowadzących
warsztaty rękodzielnicze i
kulinarne w łącznej wysokości:
6.000,00 zł brutto
Współpraca przy organizacji
konferencji, przygotowanie
materiałów informacyjnopromocyjnych dla uczestników,
pokrycie kosztów cateringu dla
150 osób w wysokości 9.000,00
zł brutto

10 rocznicy przystąpienia
Polski
do Unii Europejskiej

Zrealizowane
przedsięwzięcie
"Kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych"
w Nowym Tomyślu

Zrealizowana konferencja
"Wieś Polska - Wieś
Innowacyjna" dla 150
osób podczas Targów
GMINA w Poznaniu
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1.2.

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu:
WYSOKOŚĆ

RODZAJ PARTNERSTWA

projektowe, umowa partnerska
podpisana z Zarządem Głównym
Polskiego Towarzystwa
Gerontologicznego

projektowe, umowa partnerska
podpisana z Fundacją Altum
umowa partnerska podpisana z
Towarzystwem Uniwersytet
Trzeciego Wieku
trójstronne porozumienie o
współpracy
strony porozumienia: Samorząd
Województwa Wielkopolskiego,
Międzynarodowe Targi
Poznańskie sp. z o.o., Centrum
Inicjatyw Senioralnych
Umowa partnerska na rzecz
realizacji Targów Ekonomii
Społecznej
Umowa partnerska na rzecz
realizacji Dni Ekonomii
Społecznej
Umowa partnerska na rzecz
organizacji "Października
Ekonomii Społecznej w Lesznie"
Umowa partnerska na rzecz
organizacji Kiermaszu Produktów
Podmiotów ES
Udział w projekcie partnerskim z
Fundacją im. Królowej Polski św.
Jadwigi
projektowe, podpisana umowa
partnerska ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
(lider projektu)

NAZWA
PROJEKTU/ZADANIA

"Pełni życia i mądrości.
Kompleksowy program edukacji
zdrowotnej i aktywizacji społecznej
seniorów. III edycja."
"Osoby w wieku 50+ a rozwój
kapitału społecznego. Diagnoza i
ewaluacja wielkopolskich inicjatyw
kulturalnych."
"Uniwersytety Trzeciego Wieku
dbające o piękno języka, kultury i
obyczajów"

Targi Aktywni 50+
(edycja 2014)

Projekt "Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski"
Projekt "Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski"
Projekt "Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski"
Projekt "Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski"

ZAANGAŻOWANYCH

ŚRODKÓW
FINANSOWYCH I
RZECZOWYCH

0

0

3500

12000

31010

25000

REZULTAT
- powstanie latającego uniwersytetu
gerontologicznego;
- zorganizowanie konferencji o zasięgu
ogólnopolskim dotyczącej problematyki
gerontologicznej z publikacją
recenzowaną oraz warsztatami o
tematyce gerontologicznej - 15 marca
2013 r.
Raport wraz z rekomendacjami „Osoby
w wieku 50+ a rozwój kapitału
społecznego. Diagnoza i ewaluacja
wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”.
Organizacja konferencji "Uniwersytety
Trzeciego Wieku dbające o piękno
języka, kultury i obyczajów"

organizacja Targów Aktywni 50+
5-6.04.2014 r.

Organizacja Targów ES i powiązanych z
nimi wydarzeń o charakterze imprezy w
Dniu Dziecka.
Organizacja wystąpień i prelekcji
połączonych z częścią eventowowystawienniczą w subregionie kaliskim.

25000

Organizacja Targów ES i Forum
Ekonomii Społecznej

5000

Organizacja kiermaszu ES

Profesjonalizacja instytucji
certyfikujących i wspierających
„Zakup prospołeczny”

zaangażowanie
pracownika
merytorycznego + 25
000,00 (Gala Zakupu
Prospołecznego)

Udział w warsztatach dot. Zakupu
prospołecznego i współorganizacja Gali
Zakupu Prospołecznego

"Innowacyjny model aktywizacji
zawodowej uczestników WTZ"

koszt projektu na
2014 r - 621 701,21
zł

rezultatem projektu jest wypracowanie
innowacyjnego modelu aktywizacji
zawodowej uczestników WTZ za
pomocą spółdzielni socjalnych osób
prawnych, projekt trwał do lutego 2015 r.

2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
W roku 2014 Gabinet Marszałka objął patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
(lub wyraził zgodę na jego udział w komitetach honorowych) 226 przedsięwzięć, których
organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku
publicznego.
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3. Konferencje, seminaria i sympozja, w których udział brali przedstawiciele
organizacji pozarządowych
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
DEPARTAMENT
/ JEDNOSTKA
Biuro
Informacyjne
Województwa
Wielkopolskiego
w Brukseli

TEMAT SPOTKANIA
V Edycja obchodów Dnia Św.
Marcina w Brukseli

SWW, współpraca zagraniczna,
współpraca samorządu z
organizacjami pozarządowymi,
polityka społeczna. Spotkanie w
ramach projektu „Wsparcie
przemian demokratycznych na
Ukrainie poprzez aktywizację
obywateli w organizowaniu
Biuro Współpracy wzajemnej pomocy”
Międzynarodowej Wypożyczenie wystawy "Enigma.
Odszyfrować zwycięstwo" będącej
własnością UMWW Stowarzyszeniu
Zamek Czocha
"10 na 10. Unia Europejska Samorząd - Obywatele"

obchody 74. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki
Polaków na Sybir

XVI Wojewódzko-Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie

Gabinet
Marszałka

obchody 75. rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego

obchody 96. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia

RODZAJ SPOTKANIA

TERMIN

Inne

MIEJSCE

Bruksela

Seminarium

21.08.2014

UMWW

wystawa

4.11-201427.02.2015

Leśna (Dolnośląskie)

konferencja

30.04.2014

Poznań

12.08.2014

Poznań

31.08.2014

Oborniki

26.09.2014

Poznań

27.12.2014

Poznań

• 12.00 Msza Święta w
intencji Polaków
pomordowanych na
Wschodzie w Kościele Ojców
Dominikanów, przemarsz pod
Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru,
• 13.45 złożenie kwiatów pod
Pomnikiem
• 12.00 - otwarcie Wystawy
Rolniczej
• 13.00 Msza Święta, po Mszy
Świętej uroczysty Obrzęd
Dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego
"Wielkopolanie"
• 20.00 koncert Andrzeja
Piasecznego
• 9.30 Msza Święta Akowska
w Kościele oo. Dominikanów,
• 11.00 początek
uroczystości przy pomniku
Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii
Krajowej,
• 12.00 spotkanie w Sali
konferencyjnej PAN wystąpienie płk Jana
Górskiego Prezesa Zarządu
Okręgu Wielkopolska
Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
• 10.15-złożenie kwiatów na
mogile gen. Stanisława
Taczaka, Cmentarz
Zasłużonych Wielkopolan;
• 11.00 uroczystości centralne
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28 grudnia
12.00 Msza Święta w intencji
Powstańców Wielkopolskich Kościół
oo. Dominikanów;

Departament
Organizacyjny
i Kadr

Gala Wolontariatu
spotkanie nt Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
Drzwi Otwarte dla organizacji
pozarządowych
Promocja lokalnej, tradycyjnej
żywności wysokiej jakości
Rozwój agroturystyki i turystyki
wiejskich, dziedzictwo kulinarne
Agroturystyka i turystyka wiejska
Dziedzictwo kulturowe obszarów
wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Podniesienie kompetencji
społecznych liderek wiejskich
Promocja aktywności społecznej na
obszarach wiejskich
Promocja aktywności społecznej na
obszarach wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich

Podniesienie kompetencji
pracowników Lokalnych Grup
Działania w zakresie wdrażania LSR

Departament
Sportu
i Turystyki

Szkolenie dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych
działających na terenie
województwa wielkopolskiego
w dziedzinie kultury fizycznej
oraz turystyki i krajoznawstwa:
1) Zasady rozliczania dotacji oraz
omówienie planowanych zmian w
zakresie otrzymywania i rozliczania

przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich, przemarsz do
Kościoła Farnego, na trasie
składanie kwiatów: tablica
pamiątkowa F. Ratajczaka,
tablica pamiątkowa
Powstańców Wielkopolskich,
tablica pamiątkowa I.J.
Paderewskiego, pomnik 15.
Pułku Ułanów Poznańskich;
• 12.45 Msza Święta w
intencji Powstańców
Wielkopolskich Fara
Poznańska;
• 14.30 obóz powstańczy Plac
Wolności
13.30 uroczystości przy
Grobie Nieznanego Żołnierza
Pl. Marszałka Piłsudskiego bezpośrednio po uroczystości
złożenie wiązanek na
Cmentarzu Wojskowym
konferencja

28.12.2014

Warszawa

3.12.2014

Poznań

konferencja

3.12.2014

Poznań

inne

3.12.2014

Poznań

14-17.08.2014

Poznań

lipiec-grudzień
2014

Wielkopolska

11-13.04.2014

Kielce

20-21.09.2014

Spała

5-6.07.2014

Konin / Licheń Stary

Targi tradycyjnej żywności /
VIII Ogólnopolski Festiwal
Dobrego Smaku
Konkurs "Kulinarne Rarytasy
Wielkopolskiej Agroturystyki"
Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL
Prezentacja regionów
Dożynki Prezydenckie Spała
2014
Wyjazd Liderek na
konferencję "Wiejska Polska"
cykl 6 szkoleń
Szkoła
Liderek Rozwoju Lokalnego
Moduł III - Negocjacje
Konkurs "Sołtyska - Liderka"
Forum Kobiet Północnej
Wielkopolski
Konferencja "Kobieca
Wielkopolska"
Szkolenie dla LGD podumowanie bieżącego
stanu realizacji PROW 20072013 oraz wyzwań i
oczekiwań wielkopolskich
Lokalnych Grup Działania
wobec PROW 2014-2020

szkolenie

8-9.08; 15-16.08;
22-23.08; 5-6.09;
12-13.09; 1920.09.2014
lipiec-grudzień
2014

Będlewo

Wielkopolska

4.10.2014

Piła

26 listopada
2014

Poznań

24-25.07.2014

Dymaczewo Nowe

01.10.2014

Poznań
/Wielkopolski Urząd
Wojewódzki
- Sala Sesyjna/

34

dotacji
(prowadzący: Artur Gluziński
- specjalista w zakresie współpracy
administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi);
2) Foundraising czyli pozyskiwanie
środków finansowych z innych
źródeł
(prowadzący: Jerzy Mika
- Prezes Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu)
Wielkopolskie Obchody Światowego
Dnia Turystyki
XXIII Ogólnopolski
Przegląd Książki Krajoznawczej i
Turystycznej
Warsztaty szkoleniowe:
Szlaki turystyczne.
Od pomysłu do realizacji.

inne

19.09.2014

Śrem

inne

23-25.10.2014

Poznań

szkolenie

11-13.06.2014

Ślesin

3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
LP.

1.

2.
3.
4.

TEMAT SPOTKANIA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie pomocy społecznej w 2014 roku oraz
założenia Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 - 2020
Targi Aktywni 50+
Rodzina – źródło i miejsce kształtowania
szczęśliwego człowieka
Psychologia konfliktu. Praca z dzieckiem w rodzinie
dotkniętej kryzysem okołorozwodowym oraz
przemocą

RODZAJ
SPOTKANIA

TERMIN

MIEJSCE

spotkanie

19.02.2014

Poznań

targi

5-6.04.2014

Poznań

konferencja

17.11.2014

Poznań

szkolenie

23-24.10.2014

Poznań

5.

Trening zastępowania agresji ART.

szkolenie

6.

Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami
zachowania

szkolenie

7.

Stres i wypalenie zawodowe

szkolenie

8.

"Vat dla Zakładów Aktywności Zawodowej"

szkolenie

9.

"Organizacja imprez cateringowych"

szkolenie - dwie edycje

10.

"Florystyczne i dekoracyjne zasady kompozycyjne"

szkolenie - dwie edycje

11.

"Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020"

warsztat - 5 edycji

12.

"Drama Stosowana I Stopnia"

1 szkolenie -5 zjazdów

17-19.03.2014 r.
28-30.04.2014 r.
12-14.05.2014 r.
1-3.12.2014 r.
3-5.12.2014 r.
8-10.12.2014 r.
29-31.10.2014 r.
17-19.11.2014 r.
19-21.112014 r.
26-28.11.2014 r.
8-10.12.2014 r.
26 - 27.03.2014
I: 31.03 01.04.2014, II: 02 03.04.2014
I: 08-09.05.2014,
10 - 11.06.2014, II:
13 - 14.05.2014,
12-13.06.2014
I: 16.05.2014
II: 27.06.2014
III: 06.06.2014
IV: 11.09.2014
V: 12.09.2014
I: 09 10.04.2014, II:
05-06.05.2014, III:
19-20.05.2014, IV:
12-13.06.2014

Nowe Dymaczewo
Środa
Wielkopolska/Roko
sowo

Nowe Dymaczewo

Swarzędz
Poznań (siedziba
ROPS)
Poznań
Poznań
Złotów
Gostyń
Kalisz
Konin
Poznań
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16.

„Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji
klientów pomocy społecznej
lub/i Powiatowych Urzędów Pracy”
„Finansowanie przystępowania do spółdzielni
socjalnych klientów pomocy społecznej lub/i
Powiatowych Urzędów Pracy”
„Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji
Społecznej (KIS) jako narzędzia aktywizacji klientów
pomocy społecznej lub/i Powiatowych Urzędów
Pracy”
debata upowszechniająca "Innowacje dla WTZ"

17.

seminarium dla OWES

seminarium

17.12.2014 r.

Poznań

18.

opracowanie i ujednolicenie procedur

wizyta studyjna

24.03.2014

Kalisz

19.

superwizja pracowników WOA

szkolenie

29.05.2014

Poznań

20.

superwizja pracowników WOA

szkolenie

30.05.2014

Poznań

21.

TRAUMA

szkolenie

03-05.06.2014

Kołobrzeg

22.

superwizja pracowników WOA

szkolenie

27.06.2014

Poznań

13.

14.

15.

szkolenie

04-05.11.2014

Dymaczewo Nowe

szkolenie

25-26.11.2014

Dymaczewo Nowe

szkolenie

27-28.11.2014

Dymaczewo Nowe

debata

10.12.2014r.

Poznań

23.

superwizja pracowników WOA

szkolenie

12.09.2014

Poznań

24.

spotkanie ośrodków WOA i NOA

wizyta studyjna

30.09.2014

Poznań

25.

superwizja pracowników WOA

szkolenie

03.10.2014

Poznań

26.

spotkanie ośrodków WOA i NOA
Konferencja naukowa "Rola ośrodków adopcyjnych w
sądowym postępowaniu adopcyjnym"
superwizja pracowników WOA
opracowanie programu szkoleń dla rodzin
zastępczych

wizyta studyjna

14.10.2014

Poznań

konferencja

05.11.2014

Poznań

szkolenie

07.11.2014

Poznań

szkolenie

17-18.11.2014

Dymaczewo

27.
28.
29.

3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
TEMAT SPOTKANIA

RODZAJ
SPOTKANIA

TERMIN

MIEJSCE

1.

Spotkanie informacyjne dot. Dokumentacji konkursowej
w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (konkurs zamknięty
PO KL/8.1.2/1/14)

spotkanie
informacyjne

27.02.2014 r.

WUP w Poznaniu

2.

Wniosek o płatność w ramach projektów PO KL (Praca
w Generatorze Wniosków Płatniczych)

szkolenie

14.07.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

3.

Zarządzanie projektem oraz pomoc publiczna w ramach PO
KL

szkolenie

28.07.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

4.

Wniosek o płatność w ramach projektów PO KL

szkolenie

22.09.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

5.

PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach
PO KL - najczęściej popełniane błędy

szkolenie

30.09.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

6.

PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach
PO KL - najczęściej popełniane błędy

szkolenie

13.10.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

7.

Kontrola projektów PO KL - najczęściej popełniane błędy na
etapie realizacji projektu

szkolenie

27.10.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

8.

Rozliczanie końcowe oraz zamykanie projektu PO KL

szkolenie

17.11.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

03.12.2014 r.

Antresola Holu
Głównego
Wielkopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Poznaniu

LP.

9.

Drzwi otwarte dla organizacji pozarządowych

stoisko
informacyjne/ targi
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10.

Rozliczanie końcowe oraz zamykanie projektu PO KL

szkolenie

08.12.2014 r.

Biurowiec DELTA
w Poznaniu

11.

Europejskie Dni Pracy - Poznań 2014

targi pracy

15.10.2015

Międzynarodowe
Targi Poznańskie

23.05.2014

Poznań, biurowiec
OMEGA przy
ul. Dąbrowskiego
79A

12.

„Sytuacja osób do 30 roku życia na wielkopolskim rynku
pracy”

13.

„Sytuacja osób powyżej 50 roku życia na wielkopolskim
rynku pracy”

14.

„Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce”

konferencja w
ramach
Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego
Rynku Pracy
konferencja w
ramach
Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego
Rynku Pracy

Poznań, biurowiec
OMEGA przy
ul. Dąbrowskiego
79A
05.09.2014

konferencja w
ramach
Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego
Rynku Pracy

05.12.2014

15.

Seminarium podsumowujące badanie pn. „Zapotrzebowanie
wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje
zawodowe”

seminarium

19.02.2014 r.

16.

Seminarium stanowiące podsumowanie badania pn. „Rynek
pracy na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Determinanty,
możliwości i ograniczenia rozwoju”.

seminarium

30.09.2014 r.

sala
konferencyjna
Wyższej Szkoły
Pedagogiki i
Administracji im.
Mieszka I w
Poznaniu
Poznań, biurowiec
OMEGA przy
ul. Dąbrowskiego
79A
Poznań, Hotel
Topaz, ul.
Przemysłowa 34A

4. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Lp.

JEDNOSTKA

NAZWA ORGANIZACJI

RODZAJ WSPARCIA

WYSOKOŚĆ
PRZEKAZANYCH
ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
153,61 zł

124,05 zł

1.

WORD Kalisz

Polski Związek Wędkarski - Koło
przy WSK "PZL Kalisz"

Kamizelki oraz elementy
odblaskowe dla dzieci
biorących udział w festynie
uwzględniającym
problematykę BRD

2.

WORD Kalisz

Zarząd Osiedla Nr 4 w
Pleszewie

j.w.

3.

WORD Kalisz

Kaliskie Towarzystwo
Sportowe
„Supermaraton”

4.

WORD Kalisz

Zarząd Rejonowego
PCK w Kaliszu

5.

WORD Kalisz

Zarząd Rejonowego
PCK w Kaliszu

WORD Kalisz

Oddział Powiatowy
Związku OSP RP w
Pleszewie jako
organizator Rajdu
Rowerowego

6.

Elementy odblaskowe dla
uczestników 30
supermaratonu „Kalisia”
odbywającego się po drogach
publicznych
Drobne nagrody promujące
BRD dla krwiodawców
oddających krew dla ofiar
wypadków drogowych
Drobne nagrody dla
najbardziej zdeterminowanych
krwiodawców w rzeczywistym
oddawaniu krwi dla ofiar wypadków
drogowych
Wsparcie i przygotowanie
konkurencji: testy + jazda
sprawnościowa.
Elementy odblaskowe dla
uczestników rajdu

156,83 zł

300,43 zł

198,00 zł

151,78 zł
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Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Powiatu
Pleszewskiego.

7.

8.

WORD Kalisz

Klub Turystyki
Kolarskiej „CYKLISTA”
Przy Kaliskim Oddziale
PTTK

WORD Kalisz

Oddział Wojewódzki
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
Województwa
Wielkopolskiego

Nagroda dla uczestnika
I Ogólnopolskiego Rajdu
Rowerowego „Poznaj Kalisz", który
zwyciężył w konkursie z
przepisów ruchu drogowego
Zestawy (35 szt.) klocków i klinów do
stabilizacji oraz 35 szt. zabezpieczeń
poduszki powietrznej Wadra 3539cm wraz z walizką - będące
doposażeniem jednostek OSP
biorących udział w
ratownictwie drogowym

9.

WORD Piła

10.

WORD Piła

-

3 100,00 zł

-

5 800,00 zł

RAZEM WORD PIŁA

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w

49 938,00 zł

51 122,68 zł

RAZEM WORD KALISZ
współpraca z podmiotami
zaangażowanymi w
bezpieczeństwo ruchu drogowego
- OSP Głomsk
współpraca z podmiotami
zaangażowanymi w
bezpieczeństwo ruchu drogowego
- OSP Ocieszyn

99,98 zł

8 900 zł

Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Kursy, studium, szkolenia - 03,052014

2 655,00 zł

Instytut Edukacji i Terapii, Poznań,
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 31

Kursy, studium, szkolenia - 05, 06,
07-2014

6 084,00 zł

Fundacja Państwo Obywatelskie,
Warszawa, Al. Jerozolimskie
155/lok.73

Szkolenia - 05-2014

451,80 zł

Fundacja Polskiego Instytutu
Ericksonowskiego, Łódź, ul.
Łabędzkiego 15

Kongres - 06-2014

1 260,00 zł

Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość”
Bełchatów, ul. Czapliniecka 44/8

Prenumerata czasopisma - 12-2014

216,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji, Warszawa, ul. Dzielna 1

Przesyłka czasopisma - 05, 07, 08,
09, 11-2014

100,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej, Kraków, Pl.
Sikorskiego 2/8

Kursy - 05, 06, 10, 12-2014

3 150,00 zł

Stowarzyszenie Instytut
McKenziego Polska, Poznań, ul.
Strzecha 36

Szkolenia, kursy - 01-12-2014

12 942,00 zł
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Kościanie

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie
Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. Oskara
Bielawskiego w
Kościanie

Polskie Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów
Psychologii PSSiAP, Warszawa,
ul. Wóycickiego 1/3 lok.14

Konferencja - 11-2014

1 530,00 zł

Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Psychodynamicznej,
Kraków, ul. Zamoyskiego 56

Sympozjum - 08-2014

360,00 zł

Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, Warszawa, ul.
Stawki 5/7 pok. 120

Konferencja - 06-2014

3 873,60 zł

Wielkopolskie Towarzystwo
Terapii Systemowej, Poznań, ul.
Leszka 31J lok.33

Szkolenia - 08-2014

376,00 zł

Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne, Warszawa, ul.
Długa 16

Publikacja - 01-12-2014

1 387,32 zł

Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Warszawa, ul.
Gęślarska 3

Szkolenia - 03, 05-2014

2 655,00 zł

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Konferencja - 10-2014

225,00 zł

RAZEM SZPITALE

37 265,72 zł

5. Współpraca Gabinetu Marszałka z organizacjami kombatanckimi
Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego (GM) zapewnia obsługę techniczną
i administracyjną Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz innych
związków kombatanckich. UMWW pokrywa koszty wynajmu pomieszczeń pięciu
organizacjom kombatanckim (czynsz i media). Ponadto GM wielokrotnie w ciągu roku
zamawia dla kombatantów sale od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uroczystości
i spotkania członków związków kombatanckich.
Gabinet Marszałka wspiera ww. organizacje w następujących formach:
1) Monitoruje i informuje związki kombatanckie o obwieszczeniach zamieszczanych
na stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej,
zmianach prawa kombatanckiego, ustanowieniu nowych odznaczeń. W 2014 roku
systematycznie informowano związki kombatanckie o postępie prac nad projektem
zmiany ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego.
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2) Organizuje uczestnictwo Marszałka lub jego przedstawicieli w spotkaniach
okolicznościowych, obradach, zjazdach wyborczych oraz walnych zgromadzeniach
organizowanych przez związki kombatanckie.
3) Działalność informacyjna i doradcza w 2014 r.:
a) udzielano informacji osobom starającym się o status kombatanta/osoby
represjonowanej, status wdowy/wdowca po małżonku kombatancie/osobie
represjonowanej;
b) wskazywano, w których instytucjach, archiwach, instytutach naukowych etc.
należy szukać informacji, dokumentów, dowodów niezbędnych do uzyskania
uprawnień kombatanckich i dodatków dla osób poszkodowanych przez
III Rzeszę.
c) po odnalezieniu grobu poległego żołnierza, w imieniu rodziny GM wystąpił
do właściwych organów o korektę danych na grobie wojennym;
d) udzielono
skutecznej
pomocy
w
anulowaniu
opłaty
sądowej
i ustanowieniu adwokata w sprawie o kombatanctwo oraz w sprawie dodatku
za pracę przymusową poprzez wskazanie konsultanta-historyka, którego opinia
umożliwiła wygranie sprawy w WSA w Poznaniu.
4) Opieka zdrowotna - w dniu 18 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, która uściśliła szczególne
uprawnienia do leczenia kombatantów.
a) 15 czerwca 2014 r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie przedstawicieli
Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pracownika
Gabinetu Marszałka z zastępcą dyrektora do spraw służb mundurowych
Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas którego
położono nacisk na rozpropagowanie wśród personelu placówek medycznych
informacji o konieczności przestrzegania zapisanych w nowelizacji ustawy
szczególnych uprawnień kombatantów do leczenia poza kolejnością. W wyniku
ustaleń w trakcie spotkania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował
odpowiednie komunikaty, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej
opublikowane na portalu internetowym i w swojej sieci wewnętrznej.
b) Po kilku miesiącach od wprowadzenia ustawy kombatanci zgłaszali
nieprawidłowości przy przyjmowaniu ich w przychodniach zdrowia. W odpowiedzi
27 listopada ub. roku w siedzibie Wlkp. NFZ odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli WRKiOR oraz Gabinetu Marszałka, na którym uzgodniono
potrzebę zorganizowania szkolenia dla około 200 pracowników dużych
wielkopolskich przychodni z zasad udzielania świadczeń kombatantom,
a następnie spotkanie informacyjne przedstawicieli NFZ z kombatantami na temat
związany z przysługującymi im uprawnieniami do leczenia oraz dokumentów
uprawniających do leczenia.
Ponadto Urząd Marszałkowski sporadycznie pokrywa koszty transportu zewnętrznego
dla przedstawicieli organizacji kombatanckich – w 2014 roku były to wyjazdy m.in. do:
– na obchody rocznicy śmierci gen. Kowalówki w Żabikowie,
– kilkudniowy Rajd Kombatancki w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
– wyjazd do Katedry Polowej w Warszawie na spotkanie opłatkowo-noworoczne
kombatantów
– do Leszna na odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych,

40

–
–
–

do Wronek na spotkanie b. więźniów politycznych,
do Rawicza na odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Łukaszowi Cieplińskiemu,
tradycyjnie grupa kombatantów uczestniczyła 28 grudnia 2014 r. w delegacji UMWW
do Warszawy na obchody 96. rocznicy Powstania Wlkp.
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym
w ramach zadań lub kompetencji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego poza Programem współpracy
1. Departament Kultury
PODMIOT I NAZWA ZADANIA

RODZAJ WSPARCIA

WYSOKOŚĆ
PRZEKAZANYCH
ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

1.

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wieleńskiej
w Poznaniu - Kaziuk

współorganizacja

10 000,00 zł

2.

Fundacja Synagoga Nowa - koncert z okazji Dni Judaizmu

współorganizacja

7 000,00 zł

3.

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci
i Młodzieży "Schola cantorum" - XXXVI Ogólnopolski
Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola cantorum"

współorganizacja

35 000,00 zł

4.

Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych "Busferie" Edyta
Rabej i Jan Tarnawski - "Kazania świętokrzyskie"

współorganizacja

20 000,00 zł

5.

Fundacja Proscenium - 14/14. History Campus Berlin

współorganizacja

12 500,00 zł

6.

Fundacja Muzeów Wielkopolskich - Izabella 2013

współorganizacja

15 500,00 zł

7.

Konińska Fundacja Kultury - płyta kompaktowa polskoniemieckiej orkiestry jazzowej

współorganizacja

8 000,00 zł

8.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu Warsztaty Twórczości Ludowej Pałuk. Haft Pałucki

współorganizacja

4 000,00 zł

współorganizacja

10 000,00 zł

współorganizacja

40 000,00 zł

współorganizacja

15 000,00 zł

LP.

9.

10.

11.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina produkcja spektaklu pn. "Antygona w Nowym Jorku" w
Charkowie
Stowarzyszenie "Gloria in Musica" - organizacja
wydarzenia pn. "Miłość wszystko zwycięża. Misterium o bł.
Edmundzie Bojanowskim
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu - Panel
dyskusyjny inspirowany bogactwem Kultury Ziemi
Szamotulskiej

12.

Stowarzyszenie Teatralne Teatr Biuro Podróży - spektakl
"Wolność! Równość! Braterstwo!"

współorganizacja

40 000,00 zł

13.

Stowarzyszenie Magnus Ventus - organizacja dwóch
koncertów

współorganizacja

40 000,00 zł

14.

Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu organizacja pobytu prof.. Izabelli Gustowskiej w USA w zw.
z prezentacją jej filmu "A case of Jasephine H."

współorganizacja

4 500,00 zł

15.

Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu - warsztaty
"European Jazz School"

współorganizacja

11 000,00 zł

16.

Kościół Ewangelicko-Metodyczny w RP - organizacja "XIII
Ekumeniczne Święto Biblii"

współorganizacja

15 000,00 zł

17.

Towarzystwo Poligrodzianie - Ambasador Wielkopolskiej
Kultury w Limie

z projektu Budzik
Kulturalny

30 000,00 zł

18.

Fundacja Akademii Muzycznej - pokaz audiowizualny dla
kuratorów sztuki

z projektu Budzik
Kulturalny

3 000,00 zł

19.

Stowarzyszenie Stacja Szamocin - realizacja spektaklu
"Lepiej tam nie idź"

z projektu Budzik
Kulturalny

16 250,00 zł
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20.

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie organizacja spektaklu "Dzieci Jarocina śpiewają Retrojutro"

z projektu Budzik
Kulturalny

23 600,00 zł

21.

Towarzystwo Poligrodzianie - organizacja prezentacji dla
kuratora sztuki

z projektu Budzik
Kulturalny

6 000,00 zł

22.

Fundacja Olendrzy dla Polski - warsztaty medialne w
Prusimiu

z projektu Budzik
Kulturalny

17 500,00 zł

23.

Art. Stations Fundation - Ambasador Wielkopolskiej Kultury
w Izraelu

z projektu Budzik
Kulturalny

20 000,00 zł

24.

Art. Stations Fundation - prezentacja programu
Wielkopolska: Rewolucje

z projektu Budzik
Kulturalny

4 800,00 zł

25.

Stowarzyszenie Stacja Szamocin - wystawa fotograficzna
"Oni i MY" w CK Zamek

z projektu Budzik
Kulturalny

4 400,00 zł

RAZEM

413 050 zł

2. Departament Organizacyjny i Kadr
W ramach "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata
2012-2020” dokonano zakupów samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp
do wody zanieczyszczonej i zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Łączna kwota dofinansowania OSP w 2014 r. wyniosła 3 000 000,00 zł:
LP

PODMIOT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

OSP Zimnowoda
OSP Szczytniki
OSP Rawicz
OSP Racięcie
OSP Puszczykowo
OSP Pogorzela
OSP Piotrówka
OSP Osiek nad Notecią
OSP Osiecza Pierwsza
OSP Lęgniszewo
OSP Kurcew
OSP Krzywiń
OSP Konin
OSP Kołaczkowo
OSP Kociałkowa Górka
OSP Kłodawa
OSP Jedlec
OSP Jastrowie
OSP
Janków
Przygodzki
OSP Drawsko
OSP Dormowo
OSP Czarny Sad
OSP Babin

20.
21.
22.
23.

RODZAJ WSPARCIA

KWOTA WSPARCIA
(W PLN)

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)

123 984,00
131 733,00
116 235,00
123 984,00
108 486,00
106 250,00
123 984,00
131 733,00
131 733,00
131 733,00
100 000,00
131 733,00
93 750,00
106 250,00
116 235,00
123 984,00
100 000,00
123 984,00

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)

123 984,00
116 235,00
123 984,00
93 750,00

154 980,00
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

OSP Brudzew
OSP Poznań GRS
OSP Mikstat
OSP Skalmierzyce
OSP Doruchów
OSP Duszniki

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)
Zestaw narzędzi do ratownictwa technicznego
Zestaw narzędzi do ratownictwa technicznego
Zestaw narzędzi do ratownictwa technicznego
Zestaw narzędzi do ratownictwa technicznego

116 235,00
81 250,00
15 947,75
15 947,75
15 947,75
15 947,75
3 000 000 zł

RAZEM

3. Gabinet Marszałka
WYSOKOŚĆ

PODMIOT I NAZWA ZADANIA

1.

Sesja pt. "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

2.

Wielka Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie

3.

4.

Organizacja obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego
Państwa Podziemnego oraz wsparcie działań związanych
z 25-leciem działalności Światowego Związku Armii
Krajowej Okręg Wielkopolska.
Sesja popularnonaukowa pt. „Wkład Wielkopolan w
stworzenie Polskiego Państwa Podziemnego”,
organizowanej przez Instytut im. gen. Stefana „Grota”
Roweckiego w Lesznie.

RODZAJ WSPARCIA
umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego
podczas sesji
umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego
podczas Gali
sfinansowanie projektu i produkcji
pocztowego znaczka
okolicznościowego oraz wystawy
zdjęć z działalności Związku
umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego
podczas sesji popularnonaukowej

umowa na usługę promocji
Festyn lotniczy w Michałkowie - Stowarzyszenie "Lotnisko
Województwa Wielkopolskiego
Bliżej Miasta" (17-18 maja 2014)
podczas festynu
Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Poznaniu (23 lipca umowa na usługę promocji
6. 2014) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja
Województwa Wielkopolskiego
Polska - Region IPA Poznań
podczas obchodów
umowa na usługę promocji
II Sztafetowy Bieg Przeciwlotników im. Grota - Wojskowe
7.
Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie Sportowe "Grot" (29 września 2014)
podczas biegu
Wystawa pt. "Stąd Nasz Ród" i konferencja
umowa na usługę promocji
8. "Szembekowie z Wielkopolski" (27.05.2014) Województwa Wielkopolskiego
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie
podczas wydarzenia
Album wydany z okazji 200. rocznicy urodzin im. Augusta umowa na usługę promocji
9. Cieszkowskiego - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im.
Województwa Wielkopolskiego w
Augusta Cieszkowskiego
publikacji
umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego
Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Poznański Czerwiec (6
10.
podczas Jubileusz 25-lecia
listopada 2014) Stowarzyszenie Poznański Czerwiec` 56
Stowarzyszenia Poznański
Czerwiec` 56
5.

11.

Konferencja pt. "Wybory 4 czerwca 1989 r. po 25 latach" Stowarzyszenie Societas Archivi Posnaniensis

Reportaż Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu z
udziału Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu w
12.
dniach 12-13 września 2014 roku w programie
Europejskiej Stolicy Kultury Umeå w Szwecji

PRZEKAZANYCH

ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
5 000,00 zł
5 000,00 zł

14 666,50 zł

9 500,00 zł

15 000,00 zł
5 500,00 zł
2 500,00 zł
8 856,00 zł
7 290,00 zł

5 000,00 zł

umowa na usługę promocji
współorganizator konferencji

12 000,00 zł

umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego w
reportażu

5 000,00 zł

umowa na usługę promocji
Województwa Wielkopolskiego
podczas Gali

20 000,00 zł

13.

Gala Jubileuszowa 25-lecia istnienia Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej (2 grudnia 2014)

14.

Wyjazd grupy Akrobatyczno-Baletowej "Gwiazda" na Finał umowa na promocję Województwa
Międzynarodowego Konkursu Tanecznego Dance World
Wielkopolskiego w podczas

12 000,00 zł
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Cup w Lagoa w Portugalii (29 czerwca - 05 lipca 2014) Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie
Wielkopolskim
96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 15. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Poznań Jeżyce
96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 16. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 17. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region IPA Poznań

18.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w
Chodzieży

19. Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS .

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji –Sekcja Polska
20. (Region Poznań) - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia
w krajach nadbałtyckich

wyjazdu
zlecenie - świadczenie usługi
gastronomicznej podczas
obchodów
umowa - współpraca w zakresie
przygotowania działań związanych
z organizacją obchodów
pozafinansowa forma współpracy przekazanie upominków dla
zwycięskiej drużyny w XVI
Międzynarodowym Turnieju Piłki
Nożnej 2014
pozafinansowa forma współpracy przekazanie gry planszowej 27
grudnia na potrzeby działalności
Koła
Pozafinansowa forma współpracy przekazanie gadżetów
promocyjnych dla Fundacji
(nagroda dla laureatów konkursu
dla dzieci na kartkę
bożonarodzeniową)
pozafinansowa forma współpracy przekazanie folderów
promocyjnych w związku z wizytą
przedstawicieli Stowarzyszenia w
krajach nadbałtyckich.

9 948,00 zł
20 874,00 zł

158 134,50
zł

RAZEM

4. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW:
WYSOKOŚĆ

DEPARTAMENT
/ JEDNOSTKA

Departament
Gospodarki

Departament
Organizacyjny
i Kadr

NAZWA ZADANIA
Konkurs "Vouchery dla inicjatyw klastrowych", realizowany w
ramach zadań projektu systemowego pn. „Wsparcie współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie
8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw.
Razem Departament Gospodarki
Prowadzenie Portalu dla organizacji pozarządowych
Wielkopolskie Wici – Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

LICZBA
OFERT

LICZBA
UMÓW

8

2

PRZEKAZANYCH

ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

97 560,98 zł

97 560,98 zł
nie dotyczy

1

15 000 zł
15 000 zł

Razem Departament Organizacyjny i Kadr
Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 (Schemat III Pomocy
Technicznej PROW 2007-2013)

Departament
Sportu i Turystyki

Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

0

0

800 000,00 zł

Departament
Sportu i Turystyki

Wkład Województwa Wielkopolskiego
w projekt "Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej
Wielka Pętla Wielkopolski" realizowanego
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną

0

1

86 325,00 zł

9

9

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

175 517,49 zł
175 517,49 zł
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Departament
Zdrowia

Departament
Zdrowia

Razem Departament Sportu i Turystyki
Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrów Integracji Społecznej
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.)
organizacja II i III sesji Studium Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych STRATEGIA - dla maksymalnie 45 przedstawicieli z terenu
Województwa Wielkopolskiego (41 przedstawicieli gmin i 4
przedstawicieli województwa)
Razem Departament Zdrowia

886 325,00 zł
1

1

205 477,00 zł

1

2

150,00 zł
205 627,00 zł

1 380 030,47 zł

RAZEM

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

NAZWA ZADANIA/KONKURSU
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2013 r.
w dyspozycji SWW
zadania: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
różnych typach placówek;
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów,
grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności
społecznej dla osób niepełnosprawnych-aktywizujących
zawodowo i społecznie te osoby;
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów
dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w
proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności
osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia
umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie
ich rehabilitacji;
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na
rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w
szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi
życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do
aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych;
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia społecznego i zawodowego
Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności
zawodowej;
Przekazano środki finansowe 2 organizacjom pozarządowym,
które są organizatorami ZAZ:
- Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile na
dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Pile
- Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział
Terenowy w Koninie na dofinansowanie kosztów działania
Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie

PODSTAWA
PRAWNA

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

LICZBA

LICZBA
PODPISANYCH

WYSOKOŚĆ
PRZEKAZANYCH

UMÓW

ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

129

81

3 200 000,00 zł
(środki PFRON
będące
w dyspozycji
SWW)

nd.

2 umowy na
przekazanie
środków z
budżetu SWW
oraz aneksy
do 2 umów na
przekazanie
środków
PFRON

3 258 834,00 zł
(środki
PFRON)
52 634,00 zł
(środki SWW)

OFERT

46

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
przekazano środki finansowe Terenowemu Kołu Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole
Zlecenie prowadzenia niepublicznego ośrodka adopcyjnego
podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjnoopiekuńcze przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej
20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem
dziecka;
prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych zostało
zlecone 3 organizacjom pozarządowym: Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział
Powiatowy w Koninie, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy w Kaliszu oraz Chrześcijańskiemu Ośrodkowi
Adopcyjnemu PRO FAMILIA w Poznaniu

RAZEM

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

1

53 144,00 zł
(środki PFRON
będące w
dyspozycji
SWW)

nd.

3

600 000,00 zł
(środki z
budżetu
państwa
przekazane w
ramach
zadania
zleconego)

134

87

5

7 164 612 zł
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