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NAZWA 
KONKURSU 

NAZWA ZADANIA/Ń 
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 
KONKURSU/ 

ZADANIA 

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA 

SZACOWANA LICZBA 
BENEFICJENTÓW ZADANIA 

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

1) Konkurs ofert na 
realizacje w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie edukacji w 

2014 roku  
2) § 6. ust. 11.1 

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 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego służących 
kształtowaniu szacunku 
do własnego państwa, 
jego historii, kultury i 

tradycji oraz 
rozwijaniu umiejętności 

świadomego korzystania z 
procedur 

demokratycznych 

Towarzystwo 
Samorządowe 

23.04.2014r. - 
31.07.2014r. 

* projekt kształtował młodych obywateli w kierunku 
rozumienia znaczenia dobra publicznego i 
odpowiedzialności za jego właściwe gospodarowanie, 
odwoływał się do idei budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, upowszechniania podstawowej wiedzy 
o 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 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;  

*w etapie powiatowym Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym udział wzięło 485 
uczniów                                                                                                    

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 

Fundacja Instytut 
Badania i 
Rozwoju 

Aktywności 
Społecznej  

23.04.2014r. - 
15.10.2014r. 

* stworzenie zespołu młodzieży, który swoje działania 
pod opieką animatorów fundacji IBRAS kontynuuje 
również po zakończeniu projektu;                                                                                                
* przeprowadzenie szkoleń podczas godzin 
wychowawczych w szkołach;                                                                                                                                                                                  
* przeprowadzenie szkoleń dla zespołu EDUKATORNI;                                                                                                                                                                                                                                      
* przeprowadzenie konkursu dla młodzieży, który 
zaktywizował uczniów i nawiązywał do ich lokalnej 
społeczności;                                                                                                                                            
* wzrost wiedzy młodzieży w zakresie praw i 
obowiązków obywatelskich, działań wolontariackich, 

* przeprowadzenie szkoleń podczas 
godzin wychowawczych w szkołach ( 

218 uczniów biorących udział w 

warsztatach);                                 
*przeprowadzenie szkoleń dla 

zespołu EDUKATORNI                                           
(16 osób biorących udział w cyklu);        
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demokratycznych planowania akcji społecznych;                                                                                                                                          
* przeprowadzenie obywatelskiej akcji młodzieżowej 
angażującej dzieci i ich rodziców podczas Rumpucia; 

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 

Fundacja 
Inicjatyw 

Społecznych i 
Rozwoju 

Przedsiębior-
czości  

04.05.2014r. - 
31.10.2014 

*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 obywatelskiego-porządek i dobra 
organizacja pracy;                                                                                                   
* przeprowadzono bezpłatne szkolenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* promowano Markę Wielkopolski - "Wielkopolska w 
Unii Europejskiej";                                                                                                                                                                                                           
* wręczono dyplomy, upominki;                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* zapoznanie uczestników z nowymi obszarami 
działalności pozaszkolnej; 

* 350 osób - młodzieży z Zespołu 
Szkół im. J. I W. Zamoyskich w 

Rokietnicy oraz Filii w Poznaniu; 

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 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 
Oddział 

Regionalny 
Koło 

Środowiskowe w 
Czernicach  

25.04.2014r. - 
28.11.2014r. 

* wzbogacona została wiedza uczestników na temat 
określony w projekcie;                                                                                                
* spopularyzowano wiedzę na temat zwyczajów, 
obyczajów, tradycji na Krajnie;                                                                            
* zacieśniono współpracę między uczestnikami z 
poszczególnych wiosek,                                                                                             
* podzielono się wiedza na temat gwary krajeńskiej:                                                              
* promowano dorobek literacki:                                                                                                  
* zintegrowano i zaktywizowano społeczeństwo 
lokalne; 

* szkole w Samsiewiczach 
przedstawienie w wykonaniu zespołu 
"Krajniacy" oglądało około 60 osób, 

w szkole w Górze około 80, w 
Wielkim Buczku na podsumowaniu 
projektu było około 50 osób. Razem 

z projektem zaznajomionych było 
około 190 osób; 

1) Konkurs ofert na 
realizacje w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
dziedzinie edukacji w 

2014 roku  
2) § 6. ust. 11.2 

wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 

wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu 

upowszechnianie wiedzy 
na temat 

Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 

dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

25.04.2014r. - 
18.07.2015r. 

* nabycie nowej, bądź poszerzenie dotychczasowej 
wiedzy na temat Wielkopolski, jej historii, tradycji, 
kultury, walorów przyrodniczych i gwary;                               
* zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania 
zainteresowań regionem;                                
* wspieranie kariery szkolnej dzieci i młodzieży; 
wsparcie awansu zawodowego nauczycieli 
przygotowujących młodzież do Konkursu;                                                     
* pobudzenie do działania społeczności i samorządów 
lokalnych- w organizację etapu finałowego oraz 
uroczystość zakończenia Konkursu zaangażowani byli 
przedstawiciele różnych środowisk(szkoły, samorząd 

*W etapie 
finałowym(wojewódzkim)Konkursu 
udział wzięło 307 osób. 156 osób 

uzyskało tytuł laureata XVIII 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;                                                   
*Liczba nauczycieli wyróżnionych 

(przygotowujących laureatów 
konkursu): 93 osoby; 
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upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 

dzieci i młodzieży 

lokalny);  

wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu 

upowszechnianie wiedzy 
na temat 

Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 

dzieci i młodzieży 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego, 
Chorągiew 

Wielkopolska 

25.04.2014r. - 
28.11.2014r. 

* 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);                                                                                                             

*300-9000 osób; 

jw.  
Fundacja 

„Filmowiec” 
28.04.2014r. - 
28.11.2014r. 

* zdobycie wiedzy przez uczestników z podstaw 
warsztatu filmowego i fotograficznego: podstawy 
kadrowania, ruchy i ustawienia kamery, określenia 
planów filmowych, wiedza o początkach kina oraz 
podstawy technicznej;                                                                                                                                                                                                                                                                  
* ugruntowanie podstawowych informacji z historii 
Wielkopolski;                                                                                                                                                                                                                       
* rozwijanie umiejętności przewidywania, planowania i 
współpracy w zespole;                                                                                                                                                                                   
* wymiana doświadczeń twórczych uczestników 
projektu;  

* 200 uczniów; 

 jw.  
Fundacja 750-
lecia Jarocina 

12.05.2014r. - 
31.07.2014r. 

* 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 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; 

* udział w warsztatach - 50 uczniów;                                                                   
* zwiedzających obie wystawy - 3000 

osób; 

jw.   
Fundacja 

„ANIMACJA” 

rezygnacja z realizacji 
zadania przed 

podpisaniem umowy 
    

1) Konkurs ofert na 
realizacje w formie 
wspierania zadań 

publicznych 

realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 

polskiej 

Fundacja 
Edukacji 

Społecznej 
"EKOS" 

12.05.2014r -
28.11.2014r. 

* został przeprowadzony pierwszy etap Konkursu 
"Złota Żabka" i "Złota Żaba" w dziedzinie języka 
polskiego i literatury;                                                                                              
* zostały przygotowane elementy organizacyjne 

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

dziedzinie edukacji w 
2014 roku  

2) § 6. ust. 11.3 
realizacja projektów 

edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 

polskiej i literatury, 
służących rozwijaniu 

kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży 

i literatury, służących 
rozwijaniu kompetencji 

językowych dzieci i 
młodzieży 

Swarzędz niezbędne do przeprowadzenia w roku szkolnym 
2014/2015 kolejnej edycji Konkursów;  

realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 

polskiej 
i literatury, służących 

rozwijaniu kompetencji 
językowych dzieci i 

młodzieży 

Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w 
Zarzewku 

23.04.2014r. - 
20.11.2014r. 

* poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu kultury 
języka polskiego, ortografii polskiej i literatury,                                                                                                                                                                       
* uczestnicy rozwinęli kompetencje językowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* zajęcia poprawiły prace w grupie, zwiększyły 
samoświadomość i poczucie własnej wartości;                                                                                                                                                                                   
* zajęcia pomogły rozwinąć kreatywność, otwartość, 
zaangażowanie, przedsiębiorczość oraz poznać i 
utrwalić zasady ortograficzne;                                                                                      
* rozwinięto zainteresowania czytelnicze i teatralne 
poprzez zabawę;                                                                                                                                                                                                                            
* dzieci kształciły podstawowe nawyki współżycia w 
grupie; 

* 20 dzieci uczestniczyło w 

zajęciach teatralno - ortograficznych 
oraz w wyjeździe do teatru;  

realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 

polskiej 
i literatury, służących 

rozwijaniu kompetencji 
językowych dzieci i 

młodzieży 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 
Oddział 

Regionalny 
Koło 

Środowiskowe w 
Czernicach  

25.04.2014r. - 
27.06.2014r. 

* wzbogacona została wiedza uczestników na temat 
Bohaterów Literackich i Bajkowych;                                                                                                                                                                                 
* spopularyzowano wiedzę o bohaterach literackich i 
bajkowych,                                                                                                                                                                                                              
* zacieślono współpracę między uczestnikami z 
poszczególnych wiosek;                                                                                                                                                                                                                                    
* 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.  
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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), 

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 

 
4) 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). 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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, 
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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 

8) Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski. 

Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. 

9) 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. 

10) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy. Dofinansowane projekty służyły m.in. promocji 

Wielkopolski.  

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań w 

dziedzinie 
wzmacniania kapitału 
społecznego poprzez 

rozwój 
społeczeństwa 

obywatelskiego w 
roku 2014. 

„Wielkopolskie Fabryką 
Dobra” 

Fabryka 
Aktywności 
Młodych z 
siedzibą w 
Gorzowie 

Wielkopolskim 

od 17.10.2014 do 
28.11.2014 

• Promocja wolontariatu młodzieżowego, aktywności 
społecznej i obywatelskiej na terenie Wielkopolski-  
• 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. 

Informacja o inicjatywie trafiła do 
uczniów, wolontariuszy, formalnych i 
nieformalnych grup wolontariackich i 

ich opiekunów ze szkół 
ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa wielkopolskiego. 

Miasteczko Aktywności Młodych 
odwiedziło ok. 1000 osób       
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Wizja wychowawcza bł. 
Edmunda 

Bojanowskiego i jej 
wpływ na rozwój 
społeczeństwa 

obywatelskiego na 
terenie Wielkopolski 

Unia 
Gospodarcza 

Regionu 
Śremskiego – 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 

Przedsiębior-
czości 

od 17.10.2014 do 
30.11.2014 

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   

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

warsztatów  
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Kształtowanie postaw 
obywatelskich wśród 

uczniów szkół 
gimnazjalnych i 

średnich, 
w oparciu o archetyp 

Edmunda 
Bojanowskiego 

Fundacja Klaster 
Poznań 

od 17.10.2014 do 
30.11.2014 

Dzięki konkursowi OP , 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 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). 

Informacja o konkursie dotarła do 
ponad 200 szkół, a informacja 

zawarta na stronie www i 
dystrybuowana za pomocą nowych 
mediów do ponad 15000 osób . W 

konkursie wzięło udział 16 szkół, a w 
każdej z nich różna grupa uczniów, 

zależnie od skali zgłaszanej 
inicjatywy (ok. 7-12 osób uśredniając 
dla każdej ze szkół + 1-2 opiekunów 
po stronie grona pedagogicznego). 
Nagrodzone zostały 3 szkoły, w tym 
jeden z najliczniejszych zespołów 

zgłoszonych do konkursu, liczący 20 
osób. Do udziału w konferencji 
podsumowującej zaproszonych 

zostało kilkunastu wykładowców z 
różnych wydziałów UAM. Poza tym, 
w konferencji podsumowującej, która 
odbyła się 3 .12.14. wzięło udział ok. 

60 osób. 
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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 

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”.  
Wypracowano 
Przyszłe formy realizacji programu: partnerstwo instytucji 
oraz podmiotów obywatelskich na rzecz Programu – 
Wielkopolskie Forum Kultrury Pamięci. 
 

Łącznie ponad 100 uczestników 
spotkań  
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DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

działalność 
wspomagająca rozwój 

obszarów wiejskich - § 6 
ust. 15 pkt 3) Programu 
współpracy: realizacja 
zadań wynikających z 

wdrażania 
samorządowego 

programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”.  

Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w 
Sławsku 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Przeprowadzenie wykładów i warsztatów na temat 
kuchni tradycyjnej. 

75 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 
Mieszkańców 

Lipin i Dębińca 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja festynu integracyjnego. 200 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Stowarzyszenie 
Rodziców i 

Przyjaciół Szkoły 
w Grońsku "Małe 

jest piękne" 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja festynu integracyjnego. 150 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w 
Piekarach 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Remont pomieszczeń sanitarnych oraz zakup mebli 
kuchennych. 

mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 

Aktywni dla 
Małgowa 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja festynu integracyjnego. 150 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Inicjatyw 

Lokalnych TILIA 
w Lipce 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
nasadzenie roślin i montaż ławek. 

mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 

Brzeziny 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
nasadzenie roślin, położenie kostki brukowej, montaż 
ławek, oświetlenia, kosza na śmieci i stojaka na 
rowery. 

mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna we 
Wróblinie 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
remont ogrodzenia, malowanie elewacji zewnętrznej 
budynku oraz nasadzenie krzewów. 

mieszkańcy wsi 
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Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja imprezy integracyjnej mającej na celu 
zaprezentowanie tradycyjnych potraw wielkopolskich 
oraz zakup wyposażenia kuchni. 

80 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju i 
Integracji 

Środowiska 
Lokalnego "Z 
Edukacją w 
Przyszłość" 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja szkoleń w zakresie planu odnowy 
miejscowości, idei odnowy wsi, pisania i rozliczania 
projektów, zakładania i prowadzenia stowarzyszeń 
oraz zagospodarowanie terenu w centrum Korzecznika 
poprzez rekultywację terenów zielonych i wyrównanie 
ciągów komunikacyjnych 

54 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Partnerstwo 

Lokalne w Śmiglu 
01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja imprezy integracyjnej promującej dawne 
wiejskie zwyczaje  

60 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
Żychlina 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja: warsztatów plastycznych, fotograficznych, 
historyczno - literackich, konkursu wiedzy, wycieczki i 
wystawy dotyczących historii Żychlina i związków z tym 
miejscem rodu Kossaków i Fryderyka Chopina 

120 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Fundacja 
Naszyjnik 
Północy  

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja szkoleń i wyjazdu studyjnego dotyczących 
budowania aktywności obywatelskiej z wykorzystaniem 
narzędzi partycypacyjnych 

45 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 
Razem Możemy 

Być Lepsi 

01.09.2014 - 
30.10.2014 

Wykonanie boiska do piłki ręcznej oraz nasadzeń 
krzewów, organizacja festynu integracyjnego   

200 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 

Socius 
01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja warsztatów z zakresu mobilizacji 
społeczności lokalnej do działania  

56 
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Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Rozwoju 

Sołectwa Krzywa 
Wieś 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja imprezy integracyjnej promującej 
sołectwo, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej poprzez nasadzenia krzewów  

mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w 
Golinie  

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Golinie poprzez m.in.. nasadzenia 
roślin, wykonanie: trawników, ścieżek chodnikowych, 
figurki Św. Floriana,  

mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 
Stowarzyszenie 

Razem dla 
Kultury 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja koncertu  ok. 1000 osób 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w 
Zarzewku 

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Remont łazienki w Domu Kultury  mieszkańcy wsi 

Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą 

jw. 

Fundacja AKME 
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich  

01.09.2014 - 
15.11.2014 

Organizacja szkoleń nt. zakładania stowarzyszeń, 
pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, 
rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych oraz 
promocji idei odnowy wsi, przygotowanie strony 
internetowej 

15 

Festiwal wielkopolskich 
smaków - dziedzictwo i 

tradycja 

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 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Pomoc 

Społeczności 
Lokalnej 

PROMETEUSZ  

15.09.2014 - 
10.10.2014 

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

i-m 1500  
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DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2014 

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 

młodzieży na poziomie 
wojewódzkim, krajowym 
i międzynarodowym w 
oparciu o ogólnopolski 
system szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i 

związkach sportowych 
prowadzących 

działalność na terenie 
województwa 

wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 

osiąganych wyników 
sportowych w tym 

systemie (§6 pkt 9 art 1) 

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 

młodzieży na poziomie 
wojewódzkim, krajowym i 

międzynarodowym w 
oparciu o ogólnopolski 

system szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i 

związkach sportowych 
prowadzących działalność 
na terenie województwa 

wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 

osiąganych wyników 
sportowych w tym 

systemie (§6 pkt 9 art 1) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe w 
Poznaniu 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

wybór operatora wojewódzkiego prowadzącego 
Wielkopolski system sportu młodzieżowego w ramach 
Państwowego systemu sportu młodzieżowego 

brak danych 

Organizacja V edycji 
turnieju o Puchar 

Marszałka 
Województwa 

Wielkopolskiego pn. 
„Wielkopolski Turniej 

Orlika 2014” na 
boiskach 

wybudowanych w 
ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” (§6 

pkt 9 art. 5) 

Wielkopolski Turniej 
Orlika 2014 (§6 pkt 9 art. 

5) 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska 

01.03.2014 - 
31.08.2014 

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

6808 

Organizacja cyklu 
imprez biegowych  

pn. „Grand Prix 
Wielkopolski  

w Półmaratonie 2014” 
(§6 pkt 9 art. 5) 

Grand Prix Wielkopolski w 
półmaratonie 2015 (§6 pkt 

9 art. 5) 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska 

01.03.2014 - 
15.11.2014 

powierzenie organizacjom pozarządowym organizacji 
Grand Prix Wielkopolski 

brak danych 
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Organizacja cyklu 
imprez pływackich  

pn. „Grand Prix 
Wielkopolski  
w Pływaniu 

Długodystansowym 
2014” (§6 pkt 9 art. 5) 

Grand Prix Wielkopolski w 
pływaniu 

długodystansowym 2014 
(§6 pkt 9 art. 5) 

Wielkopolski 
Okręgowy 

Związek Pływacki 
w Poznaniu 

15.05.2014 - 
15.09.2014 

powierzenie organizacjom pozarządowym organizacji 
Grand Prix Wielkopolski 

449 

Upowszechnianie 
sportu szkolnego, 

organizacja rywalizacji 
sportowej dla szkół 

podstawowych, 
gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w 
ramach Wielkopolskich 

Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz udział 

reprezentantów 
środowiska szkolnego 

Wielkopolski w 
zawodach 

wojewódzkich i 
ogólnopolskich (§6 pkt 

9 art 2) 

Upowszechnianie sportu 
szkolnego, organizacja 

rywalizacji sportowej dla 
szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w 
ramach Wielkopolskich 

Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz udział 

reprezentantów 
środowiska szkolnego 

Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich i 

ogólnopolskich (§6 pkt 9 
art 2) 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSK
A" 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz 
upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie 
ogólnowojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej 
dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział 
reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w 
zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich 

brak danych 

Organizacja szkolenia 
zawodników oraz 

upowszechnianie sportu 
wiejskiego, organizacja 

rywalizacji sportowej 
reprezentantów 

środowiska wiejskiego  
w województwie 

wielkopolskim oraz 
udział reprezentantów 
środowiska wiejskiego 

Wielkopolski w 
zawodach 

wojewódzkich i 
ogólnopolskich (§6 pkt 

9 art 3) 

Współzawodnictwo 
sportowo-rekreacyjne, 

szkolenie i 
rozpowszechnianie sportu 

w środowisku wiejskim 
województwa 

wielkopolskiego oraz 
udział reprezentantów w 

zawodach wojewódzkich i 
ogólnopolskich (§6 pkt 9 

art 3) 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

organizacja szkolenia zawodników oraz 
upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 
organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów 
środowiska wiejskiego na poziomie 
ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów 
środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich i ogólnopolskich 

brak danych 

Upowszechnianie 
sportu wśród młodzieży 

akademickiej na 
poziomie wojewódzkim 

oraz organizacja 
akademickiej rywalizacji 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski (§6 pkt 9 art 

4) 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

organizacja szkolenia zawodników oraz 
upowszechnianie sportu wśród młodzieży 
akademickiej, organizacja akademickiej rywalizacji 
sportowej na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział 
reprezentantów środowiska akademickiego 
Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i 

brak danych 
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sportowej w 
województwie 

wielkopolskim  (§6 pkt 9 
art 4) 

ogólnopolskich 

Szkolenie zawodników 
oraz upowszechnianie 

sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, 

organizacja rywalizacji 
sportowej osób 

niepełnosprawnych 
oraz udział 

reprezentantów 
środowiska osób 

niepełnosprawnych 
Wielkopolski  
w imprezach 
sportowych i 

rekreacyjnych o zasięgu 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim  

i międzynarodowym dla 
osób 

niepełnosprawnych (§6 
pkt 2 art 6 f) 

Startujmy Razem - 
program całorocznych 

zajęć sportowych dla ON 
w sekcjach sportowych 

(§6 pkt 2 art 6 f) 

Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne 
"START" 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
w zakresie upowszechniania sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, a także organizację szkoleń dla 
sportowców z niepełnosprawnosciami oraz udział tych 
osób w imprezach sportowych 

brak danych 

Wielkopolska równych 
szans (§6 pkt 2 art 6 f) 

Oddział 
Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Wielkopolskie - 

Konin 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
w zakresie upowszechniania sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, a także organizację szkoleń dla 
sportowców z niepełnosprawnosciami oraz udział tych 
osób w imprezach sportowych 

brak danych 

Sport osób z 
niepelnosprawnością 

intelektualną (§6 pkt 2 art 
6 f) 

Oddział 
Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Wielkopolskie - 

Poznań 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
w zakresie upowszechniania sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, a także organizację szkoleń dla 
sportowców z niepełnosprawnosciami oraz udział tych 
osób w imprezach sportowych 

brak danych 

Szkolenie zawodników 
oraz upowszechnianie 

sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, 

organizacja rywalizacji 
sportowej osób 

niepełnosprawnych oraz 
udział reprezentantów 

środowiska osób 
niepełnosprawnych 

Wielkopolski w imprezach 
sportowych i 

rekreacyjnych o zasięgu 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim, 

międzynarodowym dla 
osób niepełnosprawnych 

(§6 pkt 2 art 6 f) 

Uczniowski 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
Niesłyszących 

01.02.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
w zakresie upowszechniania sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, a także organizację szkoleń dla 
sportowców z niepełnosprawnosciami oraz udział tych 
osób w imprezach sportowych 

60 

Organizacja cyklu 
imprez koszykówki 

ulicznej pn. „Grand Prix 
Wielkopolski  

w Koszykówce Ulicznej 
2014” (§6 pkt 9 art. 5) 

Grand Prix Wielkopolski w 
koszykówce 3 na 3 (§6 

pkt 9 art. 5) 

Stowarzyszenie 
Streetball Polska 

01.04.2014 - 
30.09.2014 

zlecenie organizacji pozarządowej realizację rozgrywek 
w ramach Grand Prix Wielkopolski 

420 
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Organizacja imprez 
sportowych  

rangi Mistrzostw Świata 
i Europy (§6 pkt 9 art. 

7a) 

Mistrzostwa Świata w 
kategorii juniorek 

starszych WU19 WFC 
2014 (§6 pkt 9 art. 7a) 

Polski Związek 
Unihokeja 

30.04.-04.05.2014. 
zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
związanych z organizacjom Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportowych 

260 

Organizacja Mistrzostw 
Europy do lat 18 w rugby 

(§6 pkt 9 art. 7a) 

Wielkopolski 
Okręgowy 

Związek Rugby 
oraz KS 

Posnania 
Poznań 

11-19.04.2014 
zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
związanych z organizacjom Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportowych 

720 

Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata 2014  (§6 pkt 9 art. 

7a) 

Centralna Szkoła 
Szybowcowa 

Aeroklubu 
Polskiego w 

Lesznie 

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

brak danych 

Motorowodne Mistrzostwa 
Świata w klasie OSY-400, 

Międzynarodowe 
Motorowodne Mistrzostwa 
Polski w klasach O-125, 

JT-250, GT-30 / T-550 i S-
550  (§6 pkt 9 art. 7a) 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego 
Oddział Miejski w 

Chodzieży 

27-29.06.2014. 
zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
związanych z organizacjom Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportowych 

44 

2. Finał Indywidualnych 
Mistrzostw Świata 

Juniorów na Żużlu  (§6 pkt 
9 art. 7a) 

Żużlowy Klub 
Sportowy 
Ostrovia 

17.08.2014 
zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
związanych z organizacjom Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportowych 

18 

Mistrzostwa Świata w 
smoczych łodziach  (§6 

pkt 9 art. 7a) 

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 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie 

cykli imprez: 
- sportowych rangi 

wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej i 

międzynarodowej  
(sport wyczynowy), 

- sportowych i 
sportowo-rekreacyjnych  

o zasięgu 
ponadlokalnym, 
subregionalnym, 

wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

Ogólnopolski Turniej 
Trampoliny (§6 pkt 9 art. 

7) 

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

138 
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międzynarodowym 
(sport powszechny), 

na terenie województwa 
wielkopolskiego (§6 pkt 

9 art. 7) 

j.w 
XXII Ogólnopolski Turniej 

Bokserski im. Jana 
Pawlaka (§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
"Polonia 1912" 

Leszno 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
XII Puchar Polski w 

Brazylijskim Jiu-Jitsu  (§6 
pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
Copacabana 

Konin w Koninie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
542 

j.w 

42 Błękitna Wstęga 
Wielkopolski - 6 Memoriał 
Henryka Helaka (§6 pkt 9 

art. 7) 

Ludowy Klub 
Jeździecki 

"Abaria" Iwno w 
Iwnie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
112 

j.w 

XI Włościańskie Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami 
- "Memoriał dr. Ireneusza 
Maślińskiego" (§6 pkt 9 

art. 7) 

Stowarzyszenie 
Sportowe Pegaz 

w Śmiglu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
122 

j.w 

Międzynarodowe Zawody 
Konne w Skokach Przez 
Przeszkody - CSI3***-W/ 
CSIYH1* (§6 pkt 9 art. 7) 

Jeździecki Klub 
Sportowy 

"Przybyszewo" 
przy Wyższej 

Szkole 
Marketingu i 

Zarządzania w 
Lesznie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Międzynarodowe Zawody 
Konne w Skokach Przez 

Przeszkody - CSI Poznań 
V Memoriał Macieja 

Frankiewicza (§6 pkt 9 art. 
7) 

Stowarzyszenie 
Klub Sportowy 

"Jumping Events" 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
100 

j.w 

Festiwal Jeździecki 
Baborówko 2014 

Międzynarodowe Zawody 
w WKKW  (§6 pkt 9 art. 7) 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 

Baborówko w 
Baborówku 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
83 

j.w 

CAVALIADA POZNAŃ 
2014 

Halowe Miedzynarodowe 
Zawody w Skokach przez 
Przeszkody CSI3*-W  (§6 

Fundacja na 
rzecz Akademii 

Wychowania 
Fizycznego im. 

Eugeniusza 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 
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pkt 9 art. 7) Piaseckiego w 
Poznaniu 

j.w 

Drużynowy Puchar Polski 
- Reprezentacje 

Województw Młodzików  
(§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
Akademia Judo 

w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
VI Memoriał im. Jigoro 

Kano w Judo - Szansą dla 
Każdego  (§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
Akademia Judo 

w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
658 

j.w 
Organizacja Pucharu 

Polski Seniorów i 
Seniorek  (§6 pkt 9 art. 7) 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

"Gimnazjon" w 
Suchym Lesie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
113 

j.w 
Regaty Kajakowe - 

Memoriał im. T.Pasika  
(§6 pkt 9 art. 7) 

Kaliskie 
Towarzystwo 
Wioślarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
236 

j.w 
Otwarty Turniej Kajak 
Polo  (§6 pkt 9 art. 7) 

Kaliskie 
Towarzystwo 
Wioślarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
120 

j.w 

Ogólnopolskie Regaty 
Kajakowe XI Memoriał im. 

Andrzeja Kulczaka w 
Pamiątkowie  (§6 pkt 9 

art. 7) 

Klub Sportowy 
"Posnania" w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
252 

j.w 
Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego  (§6 pkt 9 

art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Kajakowy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
343 

j.w 
Memoriał Andrzeja 

Królikowskiego  (§6 pkt 9 
art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Kajakowy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
209 

j.w 
Długodystansowe Regaty 

im. Rafała Piszcza  (§6 
pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Kajakowy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
375 

j.w 

14. Ogólnopolski Maraton 
Kajakowy Warta 

Challenge Grand Prix 
PZK  (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i 
Rekreacji Wodnej 

WARTA w 
Poznaniu 

  
j.w 

115 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2014 

19 
 

j.w 

XXIX Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski - 

Szlakiem Bursztynowym 
HELLENA TOUR 2014   

Kaliskie 
Towarzystwo 
Kolarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Chodzież MTB Maraton 

Rowerowy  

Chodzieskie 
Towarzystwo 
Rowerowe w 
Chodzieży 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

AMBER ROAD 
Drużynowa jazda na czas 

amatorskich zespołów 
kolarskich   

Gostyński Klub 
Rowerowy 
Cyklista w 
Gostyniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
240 

j.w 

IV Grand Prix 
Wielkopolski w 

Maratonach Rowerowych 
MTB 2014  

Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
Ognisko Pałuki w 

Wągrowcu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

XXIX Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski - 

Szlakiem Bursztynowym 
HELLENA TOUR 2014   

Kaliskie 
Towarzystwo 
Kolarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Chodzież MTB Maraton 

Rowerowy   

Chodzieskie 
Towarzystwo 
Rowerowe w 
Chodzieży 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

AMBER ROAD 
Drużynowa jazda na czas 

amatorskich zespołów 
kolarskich   

Gostyński Klub 
Rowerowy 
Cyklista w 
Gostyniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
240 

j.w 

IV Grand Prix 
Wielkopolski w 

Maratonach Rowerowych 
MTB 2014 (§6 pkt 9 art. 7) 

Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
Ognisko Pałuki w 

Wągrowcu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Organizacja maratonu 
rowerowego "Bike 

Maraton Wielkopolska 
2014" (§6 pkt 9 art. 7) 

Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
Ognisko Pałuki w 

Wągrowcu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
545 

j.w 
Puchar Nadziei 

Olimpijskich  

Wielkopolski 
Związek Kolarski 

w Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
288 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2014 

20 
 

j.w 
XXIV Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski  

Wielkopolski 
Związek Kolarski 

w Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
242 

j.w 
Wielkopolska Próba 

Kolarska (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek Kolarski 

w Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
687 

j.w 
Wojewódzki Turniej mini 

kosza chłopców  

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Organizacja XXXIV 
Memoriału Wojciecha 
Zielińskiego i Jerzego 

Krukowskiego w 
kręglarstwie 

młodzieżowym o 
charakterze 

ogólnopolskim (§6 pkt 9 
art. 7) 

Okręgowy 
Związek 

Kręglarski w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Organizacja XXXII 
Turnieju w kręglarstwie 

młodzieżowym 
"Wielkopolska Zaprasza 

2014" o charakterze 
ogólnopolskim 

Okręgowy 
Związek 

Kręglarski w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
100 

j.w 

XXII Międzynarodowy 
Puchar Polski "Polska-

Dania-Niemcy" w 
Kręglarstwie Parkietowym  
w Śremie (§6 pkt 9 art. 7) 

Ognisko 
Towarzystwa 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
"Sokół" w Śremie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
37 

j.w 

Organizacja Finału 
Wojewódzkiego Zawodów 
Dziecięcych pn. Czwartki 

LA (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek Lekkiej 

Atletyki w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
500 

j.w 

System Zawodów 
Dziecięcych pn. Czwartki 

Lekkoatletyczne w 
wybranych miastach 

Województwa 
Wielkopolskiego  

Wielkopolski 
Związek Lekkiej 

Atletyki w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 
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j.w 
Międzynarodowe Zawody 
w Chodzie Sportowym im. 
Hieronima Mazurkiewicza  

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
176 

j.w 
Mistrzostwa Szkół w 
Smoczych Łodziach 

"Dragony 2014"  

Klub Sportowy 
"Stomil" Poznań 

w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
385 

j.w 
VI Międzynarodowe 

Mistrzostwa Masters w 
Łucznictwie  

Wielkopolski 
Związek 

Łuczniczy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Organizacja 
międzynarodowego 

turnieju piłki nożnej dla 
dzieci do lat 13 z okazji 
90-lecia powstania LKS 

"Jedność" Zakrzewo  

Ludowy Klub 
Sportowy 
"Jedność" 

Zakrzewo w 
Zakrzewie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

II Letni turniej piłkarski dla 
dzieci i młodzieży - cykl 

trzech rozgrywek w trzech 
grupach wiekowych  

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

Mawit we 
Lwówku 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
105 

j.w 

Międzynarodowy Turniej 
piłki nożnej regionów 

partnerskich z udziałem 
reprezentacji juniorów U-

15 i juniorek U-16 z Dolnej 
Saksonii oraz zespołów 
juniorskich z Poznania, 

Jarocina i Konina  

Wielkopolski 
Związek Piłki 

Nożnej w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
130 

j.w 

VIII Mistrzostwa 
Wielkopolski Drużyn 
Amatorskich w Piłce 
Nożnej 5-osobowej  

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Cykl turniejów w piłce 

nożnej dla dzieci i 
młodzieży (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

II Międzynarodowe 
Rozgrywki w piłce 

siatkowej dla młodzieży i 
osób dorosłych 

organizowane w Starym 

Klub Sportowy 
Team Stare 

Miasto w Starym 
Mieście 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 
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Mieście w 2014 roku  

j.w 

XIX Ogólnopolski Otwarty 
Turniej Plażowej Piłki 

Siatkowej w Przybrodzinie 
(§6 pkt 9 art. 7) 

Międzyszkolny 
Klub Sportowy w 

Słupcy 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
IX Poznań Waterpolo Cup   

(§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Zawody Kwalifikacyjne do 
Mistrzostw Świata w 

Pływaniu 2014 (§6 pkt 9 
art. 7) 

Wielkopolski 
Okręgowy 

Związek Pływacki 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Grand Prix Śremu w 

pływaniu cykl 2014/2015 
część I (§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
Wodnik w Śremie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
VI Ogólnopolskie Zawody 

Pływackie "Śremska 
Wieża" (§6 pkt 9 art. 7) 

Klub Sportowy 
Wodnik w Śremie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Organizacja Maratonu i 
Pólmaratonu Crossowego 
Latający Olęder w ramach 

Olęderskiego Festiwalu 
Biegowego Sątopy 2014 

(§6 pkt 9 art. 7) 

Nowotomyski 
Klub Biegacza 

"Chyży" w 
Nowym Tomyślu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
312 

j.w 
Organizacja 

ultramaratonu GWiNT 
Ultra Cross  

Stowarzyszenie 
Ludzi  Aktywnych 

APERTE w 
Grodzisku 

Wielkopolskim 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
242 

j.w 
XXI Bieg Olimpijski - 

Racot 2014  

Szkolny Klub 
Sportowy 
"Jantar" w 
Racocie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
2000 

j.w 
IX Olimpiada Bez Barier - 

Racot 2014  

Szkolny Klub 
Sportowy 
"Jantar" w 
Racocie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Organizacja XXXI 

Międzynarodowego Biegu 
Sylwestrowego  

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 
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j.w 
Cykl imprez biegowych w 

Wielkopolsce (§6 pkt 9 
art. 7) 

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
1000 

j.w 
Puchar Wielkopolski w 
Rugby (§6 pkt 9 art. 7) 

Rugby Klub 
Sparta Jarocin w 

Jarocinie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
200 

j.w 
Turniej Nadziei 

Olimpijskich w rugby (§6 
pkt 9 art. 7) 

Rugby Klub 
Sparta Jarocin w 

Jarocinie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
200 

j.w 

II Międzynarodowe 
Zawody Bocci - 

"PolskaBOCCIA '2014" 
(§6 pkt 9 art. 7) 

Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne 
"Start" w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

XV Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn 7-
osobowych Olimpiad 
Specjalnych - drużyn 

żeńskich i drużyn 
zunifikowanych  

Oddział 
Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Wielkopolskie - 

Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
III Turniej Szermierczy  
"Z floretem do gwiazd"  

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
31 

j.w 
IV Turniej Szermierczy 
"Z floretem do gwiazd"  

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
35 

j.w 
XII Ogólnopolski Memoriał 

Władysława Jakubka  

Klub Sportowy 
Niepełnosprawny

ch "Start" w 
Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Międzynarodowe zawody 
sportowe w lekkiej 

atletyce i pływaniu dla 
osób niepełnosprawnych 

wzrokowo oraz ze złożoną 
niepełnosprawnością (§6 

pkt 9 art. 7) 

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Niewidomym i 
Słabo Widzącym 

Absolwentom 
Ośrodka Dla 

Dzieci 
Niewidomych w 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
58 
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Owińskach "BYĆ 
POTRZEBNYM" 

j.w 

VI Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Szkół 

Specjalnych  
X Memoriał im. Romana 
Paryska (§6 pkt 9 art. 7) 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

"KUSY" przy 
Specjalnym 

Ośrodku 
Szkolno-

Wychowawczym 
nr 2 w Gnieźnie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
110 

j.w 

Cykl trzech festynów dla 
osób niepełnosprawnych, 

integrujących i 
aktywizujących to 

środowisko poprzez 
działania sportowe i 

usprawniające  

Wielkopolskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
80 

j.w 
VII i VIII Runda Rotax 
Max Challenge Poland  

Automobilklub 
Leszczyński w 

Lesznie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
42 

j.w 
Mistrzostwa Strefy Polski 

Zachodniej Motocross  

Stowarzyszenie 
OTS "Motoklub 

Oborniki" w 
Obornikach 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
195 

j.w 

Organizacja Rundy Circuit 
Trophy Fia-Cez - Pucharu 

Europy Centralnej 
Wyścigów 

Samochodowych, 
Wyścigowych 

Samochodowych 
Mistrzostw Polski 

Endurance, Wyścigowego 
Pucharu Polski  

Automobilklub 
Wielkopolski w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

IV Międzynarodowy 
Memoriał Szachowy 

Ferdynanda Dziedzica (§6 
pkt 9 art. 7) 

Miejski Klub 
Sportowy przy 
Młodzieżowym 
Domu Kultury w 

Trzciance 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
250 
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j.w 
XXII Festiwal Szachowy w 
Poznaniu (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Szachowy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
200 

j.w 
Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów w Szachach (§6 

pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Szachowy w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
211 

j.w 

Ogólnopolski Turniej 
Szermierczy we florecie 
oraz szabli (§6 pkt 9 art. 

7) 

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
185 

j.w 

XXXVI Memoriał 
Fechtmistrza Jana 

Pieczyńskiego we florecie 
kobiet i mężczyzn 

Klub Sportowy 
AZS AWF 
Poznań w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Indywidualny i Drużynowy 
Puchar Świata Juniorów 
we Florecie Mężczyzn  

Klub Sportowy 
"Polonia 1912" 

Leszno 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
147 

j.w 
Puchar Europy Kadetów 

w szabli kobiet i mężczyzn 
(§6 pkt 9 art. 7) 

Koniński Klub 
Szermierczy w 

Koninie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Puchar Polski Juniorów w 
szabli kobiet i mężczyzn 

(§6 pkt 9 art. 7) 

Koniński Klub 
Szermierczy w 

Koninie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
100 

j.w 
Puchar Polski Juniorów w 
szabli kobiet i mężczyzn 

(§6 pkt 9 art. 7) 

Koniński Klub 
Szermierczy w 

Koninie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Puchar Polski Seniorów w 
szabli kobiet i mężczyzn - 

XXI Memoriał Zenona 
Ryszewskiego  

Koniński Klub 
Szermierczy w 

Koninie 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
80 

j.w 
XIII Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im. Wiesława 

Gąsiorka 2014  

Fundacja 
Sportowa 

"Sukces" w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
52 

j.w 
Międzynarodowy turniej 

tenisowy mężczyzn "ATP 
Challenger"  

Stowarzyszenie 
Sportowe "Park 

Tenisowy 
Olimpia" w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 
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j.w 
XV Międzynarodowe 

Mistrzostwa Wielkopolski 
w Tenisie (§6 pkt 9 art. 7) 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
100 

j.w 

III Ogólnopolski Memoriał 
im. Jarosława 

Maćkowiaka w Tenisie 
Stołowym (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek Tenisa 

Stołowego w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Międzynarodowe Regaty 
Windsurfingowe - Kalisz 

2014 (§6 pkt 9 art. 7) 

Uczniowski Jacht 
Klub Sportowy 
"Szturwał" w 

Kaliszu  

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
93 

j.w 
II Międzynarodowe 

Mistrzostwa Masters w 
Wioślarstwie  

Fundacja 
Wielkopolskie 
Wioślarstwo w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
110 

j.w 

Regaty Wioślarskie w 
ramach 

Międzynarodowych 
Warsztatów Wioślarskich  

Kaliskie 
Towarzystwo 
Wioślarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
76 

j.w 
Zawody na Ergometrze 

Wioślarskim  

Kaliskie 
Towarzystwo 
Wioślarskie w 

Kaliszu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 

Zakończenie sezonu 
wioślarstwa 

wielkopolskiego z okazji 
Jubileuszu 110-lecia 

Klubu Wioślarskiego z 
Roku 1904  

Klub Wioślarski z 
Roku 1904 w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Poznajemy wielkopolskie 

wiosła (§6 pkt 9 art. 7) 

Wielkopolski 
Związek 

Towarzystw 
Wioślarskich w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
52 

j.w 
VIII memoriał Józefa 

Moczyńkiego  

Klub Sportowy 
"Sobieski" 

Poznań 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
141 

j.w 
XXII Turniej o Puchar 

Sobieskiego  

Klub Sportowy 
"Sobieski" 

Poznań 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
56 
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j.w 

Ogólnopolski Turniej 
Uczniowskich Klubów 
Sportowych Młodzików 

(§6 pkt 9 art. 7) 

Ludowy Klub 
Sportowy 
"Ceramik" 
Krotoszyn 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
110 

j.w 

X Ogólnopolskie Zawody 
Wspinaczkowe 

ANTYgrawitacja 2014 (§6 
pkt 9 art. 7) 

Klub Sportów 
Ekstremalnych 
"ON-SIGHT" w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

j.w 
Wiosenny Puchar JKW 

(§6 pkt 9 art. 7) 

Jacht Klub 
Wielkopolski w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
58 

j.w 
Regaty Srebrny Żagiel 

Optimista (§6 pkt 9 art. 7) 

Jacht Klub 
Wielkopolski w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
211 

j.w 
Memoriał Jacka 

Sobkowiaka  

Jacht Klub 
Wielkopolski w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
160 

j.w 
Cykl regat żeglarskich w 

klasach sportowych  

Wielkopolski 
Okręgowy 
Związek 

Żeglarski w 
Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

j.w 
brak danych 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie 

cykli imprez: 
- sportowych rangi 

wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej i 

międzynarodowej  
(sport wyczynowy), 

- sportowych i 
sportowo-rekreacyjnych  

o zasięgu 
ponadlokalnym, 
subregionalnym, 

wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

międzynarodowym 
(sport powszechny), 

na terenie województwa 
wielkopolskiego (§6 pkt 

9 art. 7) 

Puchar Europy Centralnej 
w Klasie Cadet (§6 pkt 9 

art. 7) 

Żeglarski Ludowy 
Klub Sportowy w 

Poznaniu 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 
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Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 

Organizacja 
międzynarodowego 

obozu dla młodzieży z 
regionów partnerskich 
oraz innych regionów 
współpracujących z 

Samorządem 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
ramach programu 
międzynarodowej 

wymiany młodzieży 

_ _ _ _ _ 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2014 

Organizacja szkoleń na 
stopień ratownika 

wodnego dla osób w 
wieku do 26 lat  

z terenu województwa 
wielkopolskiego 

_ _ _ _ _ 

Doposażenie 
organizacji 

pozarządowych 
uprawionych do 
wykonywania 

ratownictwa wodnego w 
województwie 
wielkopolskim  

w sprzęt ratunkowy i 
pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i 
ostrzegawcze oraz 

sprzęt medyczny, leki i 
artykuły sanitarne 

służący do zapewnienia 
bezpieczeństwa osób 
przebywających na 
obszarach wodnych  

na terenie województwa 
wielkopolskiego i 

utrzymanie 

Doposażenie WOPR 
Województwa 

Wielkopolskiego - 
organizacji pozarządowej 

uprawnionej do 
wykonywania ratownictwa 

wodnego w 
specjalistyczny sprzęt do 

ratownictwa służący 
zapewnieniu 

bezpieczeństwa osób 
przebywających na 

obszarach wodnych na 
terenie województwa 

wielkopolskiego i 
utrzymanie posiadanego 

przez te organizacje 
sprzętu ratunkowego w 

stanie sprawności 
technicznej 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego 

1.03 - 31.12.2014 

zlecenie podmiotom uprawnionym do wykonywania 
ratownictwa wodnego do realizacji zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014" w ratownictwa i ochrony 
ludności. 

brak danych 
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posiadanego przez te 
organizacje sprzętu 

ratunkowego  
w stanie sprawności 

technicznej 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2014 

Organizacja 
Wielkopolskich 

Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki (par. 6 
ust. 2 pkt 7 Programu) 

Organizacja 
Wielkopolskich Obchodów 

Światowego Dnia 
Turystyki 

 
(par. 6 ust. 2 pkt 7 

Programu) 

Unia 
Gospodarcza 

Regionu 
Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczoś

ci 

Termin realizacji 
zadania: 

01.08 - 31.10.2014 

# 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 

126 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa  

oraz upowszechnianie 
wiedzy o walorach 

turystycznych 
województwa 

wielkopolskiego 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy 
o walorach turystycznych 

województwa 
wielkopolskiego 

 
(par. 6 ust. 2 pkt 1, 4, 5 

Programu) 

organizacje 
pozarządowe 
wyłonione w 

konkursie 

Termin realizacji 
zadań: 

01.04 - 31.12.2014 

# 2 spływy kajakowe 
# 1 przegląd krajoznawczy 
# 1 warsztaty szkoleniowe 
# 13 pozostałych imprez turystycznych (głównie rajdów 
pieszych i rowerowych) 
# promocja walorów turystycznych Wielkopolski 
# upowszechnianie krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywności fizycznej i aktywnego 
spędzania czasu wolnego  
# zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
# zapobieganie patologiom społecznym 

17 058 

Otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie rozwoju i poprawy bazy turystycznej w roku 2014 

Poprawa stanu 
bezpłatnej, 

ogólnodostępnej 
infrastruktury 

turystycznej oraz rozwój 
sieci szlaków 

turystycznych o 
znaczeniu wojewódzkim 

Poprawa stanu 
bezpłatnej, 

ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 
oraz rozwój sieci szlaków 
turystycznych o znaczeniu 
wojewódzkim na terenie 

województwa 

organizacje 
pozarządowe 
wyłonione w 

konkursie 

Termin realizacji 
zadania: 

01.04 - 15.10.2014 

# odnowienie oznakowania 5 szlaków pieszych 
# poprawa bezpieczeństwa turystyki pieszej 
# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, zwłaszcza na 
skrzyżowaniach i zmianach kierunku marszu 
# umożliwienie bezbłędnego dotarcia do 
zaplanowanych miejsc i obiektów 

nie dotyczy 
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na terenie województwa 
wielkopolskiego, w tym 

wytyczenie i 
oznakowanie szlaków 

pieszych 
zaproponowanych w 

opracowaniu pt. 
"Znakowane piesze 
szlaki turystyczne 

Województwa 
Wielkopolskiego – 

ocena stanu 
istniejącego, program 

nowego układu" 
 - przygotowanym na 

zlecenie Departamentu 
Sportu i Turystyki 

Urzędu 
Marszałkowskiego 

Województwa 
Wielkopolskiego w 

Poznaniu.(par. 6 ust. 2 
pkt 2 Programu) 

wielkopolskiego, w tym 
wytyczenie i oznakowanie 

szlaków pieszych 
zaproponowanych w 

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

stanu istniejącego, 
program nowego układu" 

(...) 
 

(par. 6 ust. 2 pkt 2 
Programu) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 

Program poprawy stanu 
zdrowia i sprawności 

fizycznej „Mały Mistrz” 
(§6 pkt 9 art. 8) 

"Mały Mistrz"  
Szkolny Związek 

Sportowy 
Wielkopolska 

01.04 -31.12.2014 
wybór organizacji pozarządowej na operatora 
wojewódzkiego programów poprawy stanu zdrowia i 
sprawności fizycznej 

brak danych 

Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem 
pływać” (§6 pkt 9 art. 8) 

"Umiem Pływać"  

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe w 
Poznaniu 

01.04 -31.12.2014 
wybór organizacji pozarządowej na operatora 
wojewódzkiego programów poprawy stanu zdrowia i 
sprawności fizycznej 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2014 
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Organizacja szkoleń na  
stopień ratownika 

wodnego dla osób w 
wieku do 26 lat z terenu 

województwa 
wielkopolskiego 

Ratownik Wodny z RWR 
2014 

Ratownictwo 
Wodne 

Rzeczpospolitej 
19.05 -31.12.2014 

zlecenie podmiotom uprawnionym do wykonywania 
ratownictwa wodnego do realizacji zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014" w ratownictwa i ochrony 
ludności. 

brak danych 

 
 

Organizacja szkoleń na 
ratownika wodne dla osób 
w wieku do 26 lat z terenu 

województwa 
wielkopolskiego przez 

WOPR - podmiot 
uprawniony do 

wykonywania ratownictwa  
Wodnego 

 
 
 
 
 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Zarząd w 
Poznaniu 

19.05 - 31.12.2014 

zlecenie podmiotom uprawnionym do wykonywania 
ratownictwa wodnego do realizacji zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego określonych w 
"Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014" w ratownictwa i ochrony 
ludności. 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 

Organizacja 
międzynarodowego 

obozu dla młodzieży z 
Polski i Ukrainy 

promującego idee 
integracji europejskiej 

Polsko-ukraiński obóz 
młodzieżowy "Poznaj 

sąsiada" Spływ kajakowy 
oraz warsztaty z 

kształtowania postaw 
obywatelskich 

Stowarzyszenie 
Społeczno-
Kulturalne 
"Polska - 
Ukraina" 

7-18.08.2014 

zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 

Program poprawy stanu 
zdrowia i sprawności 
fizycznej "MultiSport" 

(§6 pkt 9 art. 8) 

"MultiSport"  
Szkolny Związek 

Sportowy 
Wielkopolska 

01.08 -31.12.2014  
(przeprowadzenie 

zajęć 01.09 - 
31.12.2014) 

wybór organizacji pozarządowej na operatora 
wojewódzkiego programów poprawy stanu zdrowia i 
sprawności fizycznej 

brak danych 
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DEPARTAMENT ZDROWIA  

Organizacja zimowego 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
ferii zimowych), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Jedziemy się DOTLENIĆ! 
Kolonie 

socjoterapeutyczne z 
programem sportowo-
tanecznym dla dzieci z 

rodzin defaworyzowanych 
z terenu województwa 
wielkopolskiego   /   § 6 

pkt 10.1 

Towarzystwo 
Nasze 

Szwederowo; 
Bydgoszcz 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 07-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

100 

j.w. 
Aktywne ferie dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi   

/   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i 

Współpracy Wsi 
Moszczanka i 
Skrzebowa; 
Moszczanka 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 07-02-2014 do 

15-02-2014 ) 

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 

45 

j.w. Sztuka dojrzewania - Ja i 
moi przyjaciele   /   § 6 pkt 

10.1 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia 

Sióstr Matki 
Bożej 

Miłosierdzia; 
Kalisz 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 09-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

40 

j.w. 
Profilaktyczny obóz 
zimowy - marzenia 

Małego Księcia   /   § 6 pkt 
10.1 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność; 
Sarbice 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 03-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

20 

j.w. Można inaczej   /   § 6 pkt 
10.1 

Stowarzyszenie 
Oświatowe 
Onuphrius; 

Czerniejewo 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 03-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

45 
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j.w. Ferie zimowe na wesoło 
na sportowo   /   § 6 pkt 

10.1 

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie; 

Żelazków 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 06-02-2014 do 

15-02-2014 ) 

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 

40 

j.w. Wesołe Wakacje z Zimą   
/   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju 

Społeczności 
Lokalnej 

ANMAR; Słupca 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 03-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

20 

j.w. Z akademią wyobraźni II 
edycja   /   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite; 

Ostrowite 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 08-02-2014 do 

15-02-2014 ) 

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 

50 

j.w. Zdrowo żyję, bo nie piję!!!   
/   § 6 pkt 10.1 

Uczniowski 
Socjoterapeutycz
ny Klub Sportowy 

Rodzice-
Dzieciom; 
Gniezno 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 08-02-2014 do 

15-02-2014 ) 

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 

30 

j.w. 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom na 

sportowo-bajkowe ferie 
źródłem radości   /   § 6 

pkt 10.1 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; 

Sarbice 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 3-2-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

25 

j.w. Śniegowa socjoterapia   /   
§ 6 pkt 10.1 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 03-02-2014 do 

12-02-2014 ) 

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 

40 
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wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego zachowania 

j.w. Zimowy wypoczynek w 
Murzasichle   /   § 6 pkt 

10.1 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 07-02-2014 do 

19-02-2014 ) 

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 

46 

j.w. Śnieżna zabawa   /   § 6 
pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Pelikan; Żydowo 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 07-02-2014 do 

19-02-2014 ) 

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 

40 

j.w. Nie jesteś sam   /   § 6 pkt 
10.1 

Stowarzyszenie 
Razem Warto 
przy Zespole 

Szkół 
Ekonomicznych; 

Słupca 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 10-02-2014 do 

16-02-2014 ) 

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 

30 

j.w. Góry to mój wybór, to 
moja wolność   /   § 6 pkt 

10.1 

Stowarzyszenie 
Patent; 

Pobiedziska 

od 3 do 16 lutego 2014 
r.  /  (od 03-02-2014 do 

07-02-2014 ) 

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 

40 

Realizacja programów 
profilaktycznych z 

zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 
alkoholowym i 

narkotykowym z 
elementami zajęć, np.: 

sportowych, 
rekreacyjnych i 

Czerpiemy radość z życia 
bez nałogów   /   § 6 pkt 

10.2a 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
14-04-2014 do 31-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

328 
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kulturalnych, 
obejmujących 

organizację czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

j.w. 
Odkrywcy prawdy   /   § 6 

pkt 10.2a 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność; 
Sarbice 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
22-04-2014 do 20-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

45 

j.w. Jestem najważniejszy   /   
§ 6 pkt 10.2a 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia 

i Edukacji 
PRIMUM 
VIVERE; 

Wągrowiec 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
19-04-2014 do 20-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

36 

j.w. Profilaktyka uzależnień na 
sportowo   /   § 6 pkt 

10.2a 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; 

Sarbice 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
22-04-2014 do 20-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

35 

j.w. Nie pal, nie pij   /   § 6 pkt 
10.2a 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju 

Społeczności 
Lokalnej 

ANMAR; Słupca 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
05-05-2014 do 30-09-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

14 

j.w. 

Stop uzależnieniom! – 
Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży w miejscu ich 
zamieszkania   /   § 6 pkt 

10.2a 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Okręgowy; Kalisz 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
14-04-2014 do 31-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

24 
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j.w. Mam wybór – zamiast 
używek…   /   § 6 pkt 

10.2a 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
14-04-2014 do 31-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

80 

j.w. 

Zróbmy to inaczej - 
program profilaktyczny dla 
młodzieży z elementami 

zajęć rekreacyjno- 
kulturalnych   /   § 6 pkt 

10.2a 

Fundacja 
StrefaPL; Leszno 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
05-05-2014 do 24-12-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

25 

j.w. Twój wybór - uzależnienie 
bądź kultura   /   § 6 pkt 

10.2a 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i 

Współpracy Wsi 
Moszczanka i 
Skrzebowa; 
Moszczanka 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
05-09-2014 do 21-09-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

60 

j.w. Żeby nigdy - profilaktyka II 
edycja   /   § 6 pkt 10.2a 

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite; 

Ostrowite 

od 14 kwietnia do 31 
grudnia 2014 r. (z 

wyłączeniem okresu 
wakacji letnich)  /  (od 
01-05-2014 do 30-09-

2014 ) 

zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków 
działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 

45 

Organizacja 
wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie 
wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym 

dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem 

uzależnień 

Czas na zmiany - 
wakacyjna przygoda nad 
morzem w Łazach   /   § 6 

pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, 
Edukacji, 

Promocji Zdrowia 
i Rehabilitacji; 

Konin 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
14-04-2014 do 09-07-

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 

46 

j.w. 

Aktywnie i zdrowo! letni 
obóz sportowo- 

rekreacyjny i edukacyjny 
połączony z 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Na Rzecz 
Rozwoju 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 13-07-

2014 ) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych form  aktywnego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności pozytywnego 

53 
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oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z 
problemem uzależnień z 

Wielkopolski    

Obszarów 
Wiejskich; 
Skrzynka 

stosunku do samego siebie, umiejętności odpoczynku i 
zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego zachowania 

j.w. Spotkania z Bałtykiem   /   
§ 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Oświatowe 
Onuphrius; 

Czerniejewo 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
05-08-2014 do 18-08-

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 

45 

j.w. Lato w Boszkowie   /   § 6 
pkt 10.1 

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 13-07-

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 

j.w. Przełamując fale – Bałtyk 
2014   /   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju 

Społeczności 
Ziemi 

Pleszewskiej 
Forum; Pleszew 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 11-07-

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 

41 

j.w. Podarujmy dzieciom czas   
/   § 6 pkt 10.1 

Caritas Diecezji 
Kaliskiej; Kalisz 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
07-07-2014 do 14-07-

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 

123 

j.w. Profilaktyczny obóz letni - 
magiczne drzewko 

szczęścia   /   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność; 
Sarbice 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
21-07-2014 do 04-08-

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 

40 
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j.w. Wesołe Wakacje z 
Przygodą II edycja   /   § 6 

pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju 

Społeczności 
Lokalnej 

ANMAR; Słupca 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
18-08-2014 do 24-08-

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 

15 

j.w. Socjoterapeutyczne 
wakacje: …By nikogo nie 
zgubić…   /   § 6 pkt 10.1 

Caritas 
Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej; 
Gniezno 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
11-08-2014 do 29-08-

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 

45 

j.w. 

Letnia Akademia 
Socjoterapii 2014 - 
wyjazdowa forma 

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

Tureckie 
Stowarzyszenie 

Na  Rzecz 
Przywracania 

Rodziny Dajmy 
Szansę; Turek 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
21-08-2014 do 30-08-

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 

24 

j.w. 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom na 

sportowo - poszukiwacze 
wakacyjnych przygód   /    

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; 

Sarbice 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
10-08-2014 do 24-08-

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 

25 

j.w. 
Masz wybór - 

socjoterapeutyczny obóz 
pod namiotami w 

Pobierowie    

ZHP Chorągiew 
Wielkopolska 
Hufiec Konin; 

Konin 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
31-07-2014 do 14-08-

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 

150 

j.w. 
Lubię siebie    

Stowarzyszenie 
Razem Warto 
przy Zespole 

Szkół 
Ekonomicznych; 

Słupca 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
13-08-2014 do 20-08-

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 

40 
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wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego zachowania 

j.w. Obóz siedmiu górskich 
przygód   /   § 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie; 

Żelazków 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
11-08-2014 do 23-08-

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 

40 

j.w. Sztuka dojrzewania - 
Podróż przez wiek 

dojrzewania   

Dom Zakonny 
Zgromadzenia 

Sióstr Matki 
Bożej 

Miłosierdzia; 
Kalisz 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 09-07-

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 

40 

j.w. 
Wakacje dla Ciebie   

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia 

i Edukacji 
PRIMUM 
VIVERE; 

Wągrowiec 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 11-07-

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 

68 

j.w. 

Pokonać drogę - 
wspinaczkowa pasja 

połączona z warsztatami 
socjoterapeutycznym   /   

§ 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
Obywatelski 

Powiat Słupecki; 
Piotrowice 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
14-07-2014 do 29-07-

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 

42 

j.w. 

Stop uzależnieniom - 
obóz edukacyjny i 

sportowo-rekreacyjny 
połączony z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem uzależnień z 

Wielkopolski    

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Okręgowy; Kalisz 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
15-08-2014 do 26-08-

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 

80 
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j.w. 
U źródeł Wisły - letnie 
kolonie rekreacyjno-

sportowe z programem 
socjoterapeutycznym   

Uczniowski Klub 
Sportowy UKS 

Czerlejno 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
12-07-2014 do 20-07-

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 

46 

j.w. Wesołe wakacje ze 
sportem w tle    

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite; 

Ostrowite 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
27-07-2014 do 10-08-

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 

55 

j.w. Profilaktyczny obóz letni - 
wakacje, w których 
zatrzymał się czas   

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

- Zarząd 
Powiatowy; 

Turek 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
26-07-2014 do 10-08-

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 

40 

j.w. 
Moją siłę czerpię z Tatr  

Uczniowski 
Socjoterapeutycz
ny Klub Sportowy 

Rodzice-
Dzieciom; 
Gniezno 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
11-08-2014 do 21-08-

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 

30 

j.w. Czas na aktywność - 
wakacyjna przygoda w 

górach   

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
15-08-2014 do 24-08-

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 

41 

j.w. Aktywne wakacje dla 
dzieci i młodzieży z 

naszych wsi   

Stowarzyszenie 
Rozwoju i 

Współpracy Wsi 
Moszczanka i 
Skrzebowa; 
Moszczanka 

od 30 czerwca do 31 
sierpnia 2014 r.  /  (od 
02-08-2014 do 10-08-

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 

45 



TABELA2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2014 

41 
 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego zachowania 

Programy wsparcia dla 
osób uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

utrzymujących 
abstynencję 

Trzeźwy styl życia    

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia 

i Edukacji 
PRIMUM 
VIVERE; 

Wągrowiec 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 06-09-

2014 ) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 
nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie 

20 

Programy wsparcia dla 
osób uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

utrzymujących 
abstynencję 

Trzeźwo - w zgodzie z 
sobą i bliskimi - program 

wsparcia dla osób 
uzależnionych 
utrzymujących 
abstynencję    

Fundacja 
StrefaPL; Leszno 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
22-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 
nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie 

41 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 

Bezpieczny strażak w 
akcji   

Wielkopolska 
Fundacja ETOH; 

Poznań 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

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

55 

j.w. 
Wiedza podstawą 

profilaktyki uzależnień    

Stowarzyszenie 
Nasza 

Alternatywa; 
Leszno 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
02-09-2014 do 31-12-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

139 

j.w. 
Edukatornia    

Stowarzyszenie 
Spadochron; 

Poznań 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

26 

j.w. 
Nadążać za 

rozwiązywaniem 
problemów   /   § 6 pkt 

10.1 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
15-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

28 

j.w. Studium w zakresie 
profilaktyki uzależnień   /   

§ 6 pkt 10.1 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Okręgowy; Kalisz 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
14-11-2014 do 16-11-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

15 

j.w. 
Narkotyki, dopalacze, 
alkohol -profilaktyka, 

interwencja, działanie   /   
§ 6 pkt 10.1 

Stowarzyszenie 
MONAR; 

Warszawa-
Poznań 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

30 
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j.w. Uzależnieniom - NIE!   /   
§ 6 pkt 10.1 

Polskie 
Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii, 

Oddział 
Terenowy; Turek 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-11-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

818 

j.w. 
Edukacja z zakresu 

przeciwdziałania 
uzależnieniom dla 

nauczycieli i pedagogów    

Fundacja Odzew; 
Leszno 

od 1 września do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-09-

2014 ) 

przeszkolenie osób zawodowo mających kontakt z 

problematyka przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 

psychologów, pracowników socjalnych, pracowników 

świetlic socjoterapeutycznych itp. 

32 

Realizacja programów 
redukcji skód wśród 

okazjonalnych 
użytkowników 
narkotyków 

Powiedz narkotykom NIE   
/   § 6 pkt 10.2c 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

od 30 czerwca do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
30-06-2014 do 30-11-

2014 ) 

 zmniejszenie szkód m. in. zdrowotnych 
spowodowanych przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych (ryzykowne zachowania związane z 
okazjonalnym użytkowaniem narkotyków) 

12 

Realizacja programów 
redukcji skód wśród 

okazjonalnych 
użytkowników 
narkotyków 

PARTY TIME 2   /   § 6 
pkt 10.2c 

Stowarzyszenie 
Spadochron; 

Poznań 

od 30 czerwca do 30 
listopada 2014 r.  /  (od 
25-07-2014 do 30-11-

2014 ) 

 zmniejszenie szkód m. in. zdrowotnych 
spowodowanych przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych (ryzykowne zachowania związane z 
okazjonalnym użytkowaniem narkotyków) 

Brak danych na dzień 11-03-2015 r. 

Realizacja programów 
wczesnej interwencji dla 

młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, 

narażonej na rozwój 
problemów związanych 
z używaniem środków 

psychoaktywnych 

Program profilaktyczny 
dla młodzieży - innowacja 
w profilaktyce uzależnień   

/   § 6 pkt 10.2e 

Stowarzyszenie 
MONAR; 

Warszawa-
Poznań 

od 1 września do 31 
grudnia 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 31-12-

2014 ) 

przeprowadzenie programów dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, doświadczających już pierwszych 
trudności w związku ze stosowaniem środków 
psychoaktywnych oraz zapewnianie im pomocy 
zapobiegającej powstawaniu dalszych poważnych 
zaburzeń 

75 

j.w. 

STOP wypalaniu traw - 
program pomocy 

problemowym 
użytkownikom przetworów 
konopi   /   § 6 pkt 10.2e 

Fundacja 
StrefaPL; Leszno 

od 1 września do 31 
grudnia 2014 r.  /  (od 
01-09-2014 do 30-12-

2014 ) 

przeprowadzenie programów dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, doświadczających już pierwszych 
trudności w związku ze stosowaniem środków 
psychoaktywnych oraz zapewnianie im pomocy 
zapobiegającej powstawaniu dalszych poważnych 
zaburzeń 

6 

„Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski” 

"Możesz pomóc - 
psychoedukacja dla 

rodzin i opiekunów osób 
chorujących psychicznie"  

Stowarzyszenie 
Osób i Rodzin Na 

Rzecz Zdrowia 
Psychicznego 
"Zrozumieć i 

Pomóc" 

1.08.2014 - 
31.12.2014 

*program wsparcia psychologicznego dla rodzin i 
opiekunów osób chorujących psychicznie 

47 

„Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski” 

"Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 
Wielkopolan. Zdrowa 

Wielkopolska"  
(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Młodych 
Twórców 

V.I.T.R.I.O.L 

1.08.2014 - 
31.12.2014 

 przeprowadzenie kampanii promocyjno - edukacyjnej 
o tematyce zdrowia psychicznego (realizacja spotów 
telewizyjnych, spotu radiowego, opracowanie 
materiałów promocyjnych, kampania promocyjna na 
facebooku) 

"i-m" 
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„Promocja zdrowia 
psychicznego wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski” 

"Wielkopolskie Centrum 
Wsparcia w kryzysie 

Zdrowotnym - 
kompleksowy system 

wsparcia 
psychologicznego"  
(§6 pkt 9 ppkt 3) 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

1.08.2014 - 
31.12.2014 

*program wsparcia psychologicznego dla osób 
zmagających się z przewlekłym wirusowym 
zapaleniem wątroby 

3 

"Promowanie idei 
krwiodawstwa wśród 

mieszkańców 
Wielkopolski" 

"Oddając krew ratujesz 
życie"  

(§6 pkt 9 ppkt 1) 

Polski Czerwony 
Krzyż 

Wielkopolski 
Oddział 

Okręgowy w 
Poznaniu 

13.10.2014-
31.12.2014 

*otwarte akcje poboru krwi, 
* 2konferencje dotycząca form i metod promowania 
honorowego krwiodawstwa, 
*prelekcje dla szkół, 
*happening "tramwajada", 
*konkurs na prezentację multimedialną dla szkół 
gimnazjalnych i poadgimnazjalnych 

"i-m" 

"Działania mające na 
celu wzmocnienie 

działalności Punktu 
Konsultacyjno - 

Diagnostycznego" 

"Wzmocnienie działania 
Punktu Konsultacyjno - 

Diagnostycznego w 
Wielkopolsce" 

(§6 pkt 9 ppkt 4) 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

01.05.2014-
31.12.2014 

*zapewnienie dostępu do anonimowego i bezpłatnego 
wykrywania zakażeń wirusem HIV, 
*zapewnienie osobom kontaktu z doradcami i 
poradnictwa okołotestowego, 
*działania o charakterze promocyjnym 

ok. 300 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 

otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego z 
dziedziny pomocy 

społecznej w roku 2014 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich 

rodzin 
Gdy zostanę 

MAMĄ/TATĄ... będę 
kochać nad życie 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Fundacja Po 
Drugie 

15.05.-30.11.2014 r. 

warsztaty kompetencji rodzicielskich dla 
wychowanków/nek Miejskiego Ośrodka 
Wychowawczego (48 h); 
materiał filmowy dot. projektu; 
2 cykle zajęć praktycznych (opieka nad lalką) - każdy z 
uczestników opiekował się przez 3 dni - 24 h   

27 

j.w. 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich 

rodzin 
Kawiarenka u Astrid - 

tworzenie dobrych 
warunków rozwojowych 

dla rodzin z małymi 
dziećmi 

Instytut Małego 
Dziecka im. 

Astrid Lindgren 
15.05.-30.11.2014 r. 

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

1029 
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j.w. 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich 

rodzin 
Brave Kids Puszczykowo 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Stowarzyszenie 
MONDO 

KOLEKTIV 
23.05.-31.08.2014 r. 

aktywizacja Wielkopolan na rzecz umocnienia rodziny - 
15 rodzin, badania ewaluacyjne;  zastosowanie 
innowacyjnych/eksperymentalnych metod stymulacji 
rozw. społecznego - 23 dzieci ze środowisk 
deficytowych (Maroko, Brazylia, Rosja), warsztat 
metodą spektaklu "Kids teach kids", warsztaty "Mam 
prawo" dla 30 puszczykowskich dzieci, warsztaty 
artystyczne dla 15 puszczykowskich dzieci, 10 
warsztatów śpiewokrzyku dla 10 kobiet; 
 pobudzenie świadomości mieszkańców w obszarze 
potrzeb innych ludzi, budowanie postaw 
prospołecznych na rzecz środowisk lokalnych 

90 + 300 i-m 

j.w. Wspieranie inicjatyw (…) 
Wielkopolska stawia na 

rodzinę 

Terenowy 
Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w 

Poznaniu 

15.05.-30.11.2014 r. 

2 edycje szkolenia -mediator rodzinny;  
 szkolenie - "Ochrona więzi emocjonalnej z obojgiem 
rodziców";  
3 seminaria "Konflikty rodzicielskie - aspekty 
psychologiczne i prawne…";  
5 edycji warsztatów "Mądre wychowanie" 

264 

j.w. 

Wspieranie inicjatyw (…) 
Systemowe wsparcie 

rodzin rekonstruowanych 
z wielkopolski, w tym w 
szczególności z terenu 
powiatu poznańskiego i 

średzkiego 

Fundacja 
Wspierania 

Rodzin ADAMS 
19.05.-30.10.2014 r. 

 bezpłatne, specjalistyczne wsparcie dla 200 osób;  
porady prawne 20h;  
porady mediacyjne 37h;  
 porady psychologiczne 37h;  poradnictwo zawodowe 
37 h;   zajęcia sportowo-rekreacyjne 23 h; 
utworzono 2 grupy samopomocowe; 
  opracowano i wydrukowano 400 szt. ulotek i 24 szt. 
plakatów; 
zorganizowano Festyn z okazji Dnia Dziecka -65 osób 

200 + 65 i-m 

j.w. 
Wspieranie inicjatyw (…) 

Bezpieczny pies= 
bezpieczny przyjaciel 

 

Stowarzyszenie 
Dogonić Radość 

15.05.-30.09.2014 r. 

4 warsztaty edukacyjne;  
 nabycie wiedzy dotyczącej bezpiecznych kontaktów z 
psami oraz bezpiecznych zachowań;  
zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne 
spędzanie wolnego czasu 

200-280 

j.w. 

Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-

edukacyjnej dotyczącej 
problematyki przemocy 

w rodzinie w tym 
aktualizowanie, 

upowszechnianie 
i administrowanie 
regionalną stroną 

internetową 
o przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy 

Wielkopolska kampania 
informacyjna na rzecz 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie 

Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

15.05.- 30.11.2014 r.  

rozwinięcie strony o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie;  
osoby uwikłane w przemoc otrzymały łatwiejszy dostęp 
w jednym miejscu do sieci placówek, bezpośredniego 
kontaktu ze specjalistami zajmującymi się przemocą 

122 + 225 im 
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przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
www.przemoc.edu.pl 

(§6 pkt. 5 i 6) 

j.w. 

Wypracowanie i 
wdrażanie programów 

reintegracji skierowanych 
do grup szczególnie 
defaworyzowanych i 

narażonych na 
wykluczenie społeczne 

takich jak: skazani 
przebywający w 
wielkopolskich 
jednostkach 

penitencjarnych lub 
Romowie lub młodzież 
opuszczająca placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze lub 

migranci 
Program Edukacyjno-
Korekcyjny "Partner" 

(§6 pkt. 5 i 6) 

Fundacja 
Przeciw 

Wykluczeniu 
Społecznemu 

"Będziesz" 

15.05.-30.11.2014 r. 
edukacja korekcyjna 24 mężczyzn stosujących 
przemoc wobec najbliższych;  Ilościowe i jakościowe 
zmniejszenie sprawstwa przemocy domowej 

24 

j.w. 
Wypracowanie i 

wdrażanie programów 
reintegracji (…) 

LITART 

Stowarzyszenie 
Spadochron 

1.06.-30.11.2014  

warsztaty literacko-artystyczne - 20 osadzonych; 
zorganizowano 3 spotkania rodzinne z udziałem dzieci 
- w tym 1 w Areszcie Śledczym; zajęcia kształtujące 
kompetencje wychowawcze dla osadzonych - ojców;  
nagrano 200 szt. płyt z bajkami i przekazano 
placówkom działającym na rzecz dzieci 

35 

j.w. 
Wypracowanie i 

wdrażanie programów 
reintegracji 

(…)NASTĘPNA SZANSA 

Grupa Animacji 
Społecznej 

"REZERWAT" 
15.05.- 15.11.2014 r. 

pedagodzy ulicy - 206 h;  
 7 spotkań wychowanków z psychologiem;  
12 spotkań wychowanków z doradcą zawodowym. 

8 

j.w. 

Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Razem dla Chodzieży - 

łączymy pokolenia 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Chodzieski Klub 
Gospodarczy 

i 
Polski Związek 
Działkowców 

30.05.-30.09.2014 

organizacja Dnia Dziecka; 
organizacja 9 pogadanek; 
2 szkolenia (3-dniowe) z zakresu wolontariatu; 
wystawa kwiatów i warzyw; 
sprzątanie lasu 

"i.m" 1580 

j.w. 

Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Zdrowa i aktywna rodzina, 

seniora się trzyma 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Stowarzyszenie  
"Małe Radości" 

i 
Stowarzyszenie 
"Wsparcie" na 
Rzecz Osób 

15.05.-30.10.2014 

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; 

"i.m" 1150 
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Niepełnosprawny
ch 

Potrzebujących 
Pomocy, ich 

Rodzin i 
Opiekunów 

2 przedstawienia teatralne; 
 konkurs fotograficzny; 
2 wystawy fotograficzne; 

j.w. 

Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Podaj Dalej - lokalny 

dialog międzypokoleniowy 

Stowarzyszenie 
"Pleszewski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku" 
i 

Stowarzyszenie 
"Pionier" 

01.06.-30.11.2014 
3 warsztaty międzypokoleniowe; 
3 publikacje upowszechniające efekty zajęć; 
potkanie upowszechniające dobre praktyki 

90 

j.w. 
Realizacja przedsięwzięć 

na rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

Krotoszyn łączy pokolenia 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

w Krotoszynie 
1.07.-30.11.2014 

organizacja kursów: fotograficzny, komputerowy, tańca 
ludowego, teatralny, ceramiczny, rękodzieła, 
plastyczny, dequpage, sekcja turystyczna; 
2 konkursy literackie; 
8 prelekcji gwary wielkopolskiej 

540 

j.w. 

Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Aktywny senior - 

międzypokoleniowa lekcja 
historii 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju 

Społeczności 
Lokalnej 

"ANMAR" 

01.09.-30.11.2014 
organizacja imienin ulicy z okazji święta 11 listopada; 
Przegląd Wierszy i Piosenek o tematyce Patriotycznej; 
 konkurs plastyczny 

"i.m" 300 

j.w. 

Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
Międzypokoleniowa 

Samopomo 

Fundacja 
"Odzew" 

15.05.-30.11.2014 

-utworzenie Międzypokoleniowych Grup 
Samopomocowych; 
12 spotkań konsultacyjnych dotyczących budowania 
zespołu, współpracy międzypokoleniowej, społeczności 
obywatelskiej; 
 4 spotkania edukacyjne: wolontariat, wolontariat 
międzypokoleniowy, samopomoc 

64 

j.w. 

Wypracowanie i 
wdrażanie modelowych 

rozwiązań na rzecz 
wsparcia rodzin i 

opiekunów osób starszych 
niesamodzielnych 

Jestem więc walczę 
(§6 pkt. 5 i 7) 

Fundacja "Dr 
Clown" 

19.05.-30.11.2014 

warsztaty/prelekcje: geriatryczne, neurologiczne, 
psychologiczne, dietetyczne, logopedyczne, 
rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, alternatywne metody 
wspomagające, śmiechoterapii, aktywności twórczej, 
zajęcia ruchowe, dla wolontariuszy, grupa wsparcia) 

50 

j.w. 

Wypracowanie i 
wdrażanie modelowych 

rozwiązań na rzecz 
wsparcia rodzin i 

opiekunów osób starszych 
niesamodzielnych 

Model wsparcia i/lub 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu 

Pomocy 
Społecznej 

26.05.- 30.09.2014 
 
organizacja 7 modułów szkoleniowych dotyczących 
opieki nad osobą starszą niesamodzielną 

70 
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opiekunów osób starszych 
niesamodzielnych 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć 

prezentujących pozytywny 
wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

artystyczną osób 
starszych 

Przegląd Zespołów 
teatralno - kabaretowych 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

5.09.-31.10.2014  
zorganizowano "Przegląd Zespołów Teatralno-
Kabaretowych" 

160 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć (…) 
VII Wielkopolskie 

Spotkania Artystyczne 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Międzychód 2014 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Międzychodzie 

15.05.-31.07.2014 
zorganizowanie "VII Wielkopolskich Spotkań 
Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 
Międzychód 2014" 

296 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć (…) 

Dojrzewamy Twórczo 
Wspólnie z Przyjaciółmi 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Społecznych im. 
Jana Pawła II w 

Grodzisku 
Wielkopolskim 

30.06.-31.09.2014 
realizacja 8 warsztatów rękodzieła artystycznego oraz 
zorganizowanie "IX Koncertu na srebrną nutę"  

250 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć (…) 
Senior z inicjatywą 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Oddział 

Rejonowy w 
Krotoszynie 

15.07.-31.10.2014  
zorganizowanie: happeningu, konferencji naukowej 
oraz "Przegląd Twórczości Artystycznej" 

600 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć (…) 

Prezentacje Dorobku 
Artystycznego Ludzi III 

Wieku. Seniorzy wartość 
a nie problem 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 

Inwalidów Zarząd 
Oddziału 

Okręgowego w 
Pile 

i 
Stowarzyszenie 

1.06.2014 - 
30.11.2014  

zorganizowanie "XV Prezentacji Dorobku 
Artystycznego Ludzi III Wieku" 
zorganizowanie konferencji naukowej "Seniorzy a 
współczesna rzeczywistość" 
wydano publikację "Seniorzy Północnej Wielkopolski" 
zorganizowano konkurs dla dzieci "Seniorzy w mojej 
rodzinie" 

1200 
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Pro-Senior 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnych i/lub 

regionalnych 
przedsięwzięć (…) 

XII Festiwal Piosenki 
Seniorów "Posłał Go do 

nas Ojciec Bóg" - 
Szamotuły 2014 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia 

Sióstr 
Franciszkanek 

Rodziny Maryi w 
Szamotułach 

15.05.-30.06.2014  
zorganizowanie "XII Festiwalu Piosenki Seniorów - 
"Posłał Go do nas Ojciec Bóg" - Szamotuły 2014 

465 

j.w. 

Utworzenie, 
aktualizowanie i 

upowszechnianie 
wielkopolskiego portalu 
internetowego wymiany 
informacji  dotyczącego 

osób starszych 
wielkopolskisenior.pl 

(§6 pkt. 5 i 7) 

Fundacja 
Dojrzali 50 

15.05.-30.11.2014 
utworzenie portalu internetowego dla osób starszych 
wielkopolskisenior.pl 

brak danych 

j.w. 

Realizacja modelowych 
działań wspierających 

rodziny osób 
z niepełnosprawnością 

i/lub przewlekle chorych:  
- skierowanych do dzieci, 

których rodzic/rodzice 
jest/są osobą/osobami 
z niepełnosprawnością 

i/lub przewlekle 
chorą/chorymi,  

- skierowanych do 
rodzeństwa osób z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorych 
Razem damy radę 

(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
"Ostrowskie 

Centrum 
Hipoterapii" 

15.05.-30.11.2014 

5 spotkań informacyjnych dla rodziców i opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami; 
spotkania Klubu Miłośników Zabawy (dla rodzeństwa 
osób z niepełnosprawnościami) - 150 godz. zajęć; 
5 warsztatów współpracy w rodzinie (zajęcia 
integracyjne, artystyczne, psychoterapia, zajęcia z 
udziałem z zwierząt) - 10 godz.; 
festyn rodzinny 

32 rodziny (ok. 100 osób) 

j.w. Realizacja modelowych 
działań (…) 
Siła rodziny 

Fundacja na 
Rzecz Rozwoju 

Dzieci i 
Młodzieży 

"OTWARCIE" 

19.05.-30.11.2014 
warsztaty dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością: 
32 godz. warsztatów grupowych z psychologiem; 
60 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego 

15 
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j.w. Realizacja modelowych 
działań (…)  

Nie bój się Alzheimera 

Stowarzyszenie 
Teraz Młodzież 

2.06.-30.11.2014 

przeprowadzenie 30 godz. warsztatów dla 
opiekunów/rodzin osób chorych na Alzheimera 
(warsztaty opiekuńcze i żywieniowe, rehabilitacyjne, 
psychologiczne - terapia funkcji poznawczych); 
impreza integracyjna dla rodzin, których członek 
choruje na Alzheimera 

66 

j.w. 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 
postaw w stosunku do 

osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

Książeczka dla dzieci 
promująca pozytywne 

postawy w stosunku do 
osób z 

niepełnosprawnościami 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
dla Ochrony i 

Promocji Zdrowia 
Psychicznego 

"BĄDŹMY 
RAZEM" 

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 

j.w. 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży (…) 

Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Pleszewskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

Niepełnosprawny
ch "RAZEM W 

PRZYSZŁOŚĆ" 

15.05.-31.07.2014 
zorganizowanie Dnia Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie 

ok. 500 

j.w. Promocja wśród dzieci i 
młodzieży (…) 

Jak EGOIZM myszy zjadły 

Stowarzyszenie 
Rodzin i Osób 

Niepełnosprawny
ch "RAZEM" 

20.06-14.11.2014 

przeprowadzenie integracyjnych warsztatów dla 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dzieci i 
młodzieży (warsztaty integracyjne, ceramiczne, 
plastyczne, krawieckie, taneczne, medialne, 
dźwiękowy, teatralne); 
przygotowanie przedstawienia teatralnego; 
premiera spektaklu na deskach Centrum Kultury Scena 
to Dziwna w Gnieźnie; 
spotkania w 6 gnieźnieńskich szkołach z udziałem 
osób  z niepełnosprawnościami 

integracyjne warsztaty wakacyjne - 
40 os. 

przedstawienie - ok. 250 osób 
spotkania w szkołach - 900 osób 

j.w. 
Promocja wśród dzieci i 

młodzieży (…) 
Teledysk dzieci i 

młodzieży z trzech wsi 

Stowarzyszenie 
na Górze 

15.05.-30.11.2014 

nagranie utworu "Nie nadajesz się"; 
nakręcenie teledysku do utworu z udziałem osób z 
niepełnosprawnościami oraz pełnosprawną młodzieżą; 
prezentacja teledysku w szkołach; 
zamieszczenie teledysku  w Internecie 

38 (realizacja utworu i teledysku); 
odbiorcy teledysku - brak danych 

j.w. 
Promocja wśród dzieci i 

młodzieży (…) 
Folklor drogą do integracji 

 

Stowarzyszenie 
"Sprawni Inaczej" 

w Kłodawie 
2.06.-30.11.2014 

przeprowadzenie 128 godz. warsztatów integracyjnych 
(osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawna 
młodzież) - tanecznych, muzycznych, plastycznych; 
wizyta w Muzeum Instrumentów Muzycznych w 
Poznaniu; 
spotkanie z lokalnym zespołem ludowym; 
pochód przez Kłodawę; 
występ na Festiwalu Osób Niepełnosprawnych o 

25 
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Solnego Kosa  

j.w. 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży (…) 

Podaj rękę osobie 
niewidomej - integracja 
poprzez nowoczesną 

edukację 

Fundacja Szansa 
dla Niewidomych 

30.05.-30.11.2014 

przeprowadzenie warsztatów nt. niepełnosprawności 
wzrokowej w 6 poznańskich szkołach dla 14 klas; 
druk broszur informacyjnych nt. niepełnosprawności 
wzrokowej 9399 szt.), plansz z kompletem liter alfabetu 
Braila (15 szt.), broszur przedstawiających alfabet w 
brajlu  - wydruk brajlowski z czarnodrukiem (399 szt.); 
przyznanie certyfikatu "Szkoła przyjazna niewidomym" 
dla 6 szkół 

364 

j.w. 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży (…) 

ZAMIENISZ SIĘ? - dzieci i 
młodzież pełnosprawna 

poznaje realia życia 
niepełnosprawnych 

kolegów 
(§6 pkt. 5 i 8) 

Stowarzyszenie 
Jarocin XXI 

2.06.-30.11.2014 

warsztaty dziennikarskie w 10 szkołach; 
konkurs dla gazetek szkolnych - artykuł o 
niepełnosprawności; 
3 warsztaty percepcyjne dla pełnosprawnych dzieci i 
młodzieży (doświadczanie niepełnosprawności); 
sesja fotograficzna i wystawa zdjęć: dzieci z 
niepełnosprawnościami wcielają sie w wymarzone 
zawody 

ok. 100 

j.w. 

Zapewnienie opieki 
osobom z 

niepełnosprawnościami i 
terminalnie chorym 
poprzez działalność 

hospicyjną lub wolontariat 
szpitalny 

Kompleksowe wsparcie 
pozamedyczne osób 

chorych nowotworowo w 
poznańskich szpitalach  

(§6 pkt. 5 i 8) 

Fundacja Dobrze 
Że Jesteś 

15.05.-30.11.2014 

przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy z:  
psychologiem, lekarzem hematologiem i 
radioterapeutą, pielęgniarką, szkolenia 
epidemiologicznego; 
dyżury wolontariuszy  na Oddziale Hematologii i 
Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego 
ZOZ MSW w Poznaniu, Oddziale Hematologii w 
Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w 
Poznaniu oraz w 3 hostelach administrowanych przez 
Wielkopolskie Centrum Onkologii 

87 osób - wolontariusze 
pacjenci onkologiczni - brak danych 

j.w. Zapewnienie opieki (…) 
Hospicjum domowe 

Towarzystwo 
Pomocy Chorym 
im. Sługi Bożej 

Stanisławy 
Leszczyńskiej 

16.06.-10.10.2014 

zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania 35 
osobom chorym w stanie terminalnym: wsparcie 
lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, 
logopedy 

35 

j.w. 

Zapewnienie opieki (…) 
Zapewnienie 

specjalistycznej domowej 
opieki paliatywnej - 
hospicyjnej osobom 

przewlekle i nieuleczalnie 
chorym oraz wsparcie 

innych działań na rzecz 
tych osób 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Wolontariuszy 

Opieki 
Paliatywnej 
"Hospicjum 
Domowe" 

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 
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j.w. 

Realizacja 
subregionalnego wsparcia 

żywnościowego 
polegającego na 
przyjmowaniu, 

magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu 
wydawania żywności dla 

osób najbardziej 
potrzebujących we 

współpracy z innymi 
organizacjami 

pozarządowymi  
 Pomocna dłoń 

Caritas Diecezji 
Kaliskiej  

15.05.-30.11.2014 

zapewnienie podstawowych potrzeb osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - bezpłatna 
pomoc żywnościowa. Wydano: jabłka - 495 120 kg; 
kapusta biała - 60 500 kg; kapusta czerwona - 2800 kg; 
gruszka - 1400 kg 

brak danych 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnego wsparcia 

żywnościowego (…) 
Żywnościowa pomoc 

najbiedniejszym i poprawa 
egzystencji ludzi 

zagrożonych ubóstwem 
na terenie wschodniej 

Polski 

Bank Żywności w 
Koninie 

15.05-30.11.2014 
przekazano 1 623 437,15 kg żywności o wartości 2 722 
781,36 zł 

30 000 

j.w. 

 Realizacja 
subregionalnego wsparcia 

żywnościowego (…) 
Pomoc żywnościowa 

najuboższym 
mieszkańcom 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Związek 
Stowarzyszeń 

Bank Żywności w 
Lesznie 

01.06.-30.11.2014 r 
 wydano 151230,007 kg żywności o wartości  646 
021,72 zł 

6020 

j.w. 

Realizacja 
subregionalnego wsparcia 

żywnościowego (…)  
 Pomoc żywnościowa na 

dla rodzin i osób 
najuboższych we 

współpracy z 
organizacjami i 

instytucjami 
charytatywnymi jako 
wyrównanie szans 

Związek 
Stowarzyszeń 

Bank Żywności w 
Poznaniu 

15.05.2014 r do 
30.11.2014 r. 

1. Realizacją objęto 50 gmin Województwa 
Wielkopolskiego; 2. Podjęto współpracę z 100 
organizacji; 3. Wydano 982 305,973 kg o wartości 8 
921 757,95 zł 

40 000 

 


