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NAZWA 
ORGANIZACJI 

FORMA 
PRAWNA 

NAZWA 
ZADANIA 

MIEJSCOWOŚĆ 
KWOTA 

DOTACJI 
REZULTAT REALIZACJI ZADANIA 

LICZBA 
BENEFICJENTÓW 

Departament Edukacji i Nauki 

Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych 
"HORYZONTY" 

Stowarzyszenie 

"Organizacja 

spotkania 

Młodzieżowych 

Rad z 

Wielkopolski" 

Poznań 3750 

* została nawiązana współpraca i wymiana 

doświadczeń między członkami młodzieżowych 

rad z województwa wielkopolskiego, co skutkuje 

poprawą komunikacji wśród młodzieżowych rad;                                                                             

* podniesienie poziomu świadomości wśród 

młodzieżowych radnych w zakresie kształtowania 

postaw obywatelskich i partycypacji w życiu 

publicznym na poziomie lokalnym;                                         

* utworzenie bazy danych grupy dyskusyjnej dla 

młodzieżowych radnych;                                                              

* wypracowanie rekomendacji dotyczących 

działalności Młodzieżowych Rad i umieszczenie 

ich w raporcie podsumowującym;                                                                                  

* stworzenie platformy wymiany doświadczeń i 

komunikacji wśród uczestników poprzez 

utworzenie grupy dyskusyjnej oraz grupy na 

facebook-u;                                                                                     

*utworzenie raportu po spotkaniu i wysłanie go do 

zainteresowanych Urzędów Gmin i Miast; 

* 12 przedstawicieli 

z 6 różnych 

młodzieżowych rad 

miast i gmin z 

Wielkopolski; 

Towarzystwo 
Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 
1918/1919 

Stowarzyszenie 

"Organizacja VIII 

Ogólnopolskiego 

Zlotu Szkół 

noszących imiona 

Bohaterów 

Powstania 

Wielkopolskiego" 

Poznań 6500 

* zlot pokazał dorobek w zakresie pracy i 

działalności szkół noszących imiona związane z 

Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919;                                                                                         

* uczestnicy zapoznali się z najnowszymi 

materiałami dotyczącymi prezentacji treści i 

wiedzy z tego zakresu;                                          * 

przybliżono miejsca pamięci związane z 

* 250 osób - 

przedstawiciele 75 

szkół noszących 

imiona związane z 

Powstaniem 

Wielkopolskim;                                   

* 50 osób - ze szkół 
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powstaniem;                                                             

* wymieniono doświadczenia oraz ukazano nowe 

formy upowszechniania wśród młodzieży tematyki 

powstańczej;                                          

* zlot posłużył poszerzeniu współpracy pomiędzy 

szkołami noszącymi imiona powstańcze; 

poznańskich; 

  
  

RAZEM 10 250 zł 
  

 

DEPARTAMENT ZDROWIA 

Diecezjalny Ośrodek 
Duszpasterstwa 

Trzeźwości Diecezji 
Kaliskiej im. św. 
Józefa Opiekuna 

podmiot 
kościelny 

Duszpasterze na 

rzecz rodzin z 

problemami 

uzależnień i 

przemocy 

Kowalew 10000 

 - podniesienie kompetencji księży oraz studentów 

Wydziału Teologicznego UAM O/Kalisz z zakresu 

szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień od alkoholu i 

narkotyków, wspołuzależnienia i przemocy w rodzinie 

 - przeprowadzenie 40 godzin szkoleń 

45 

Fundacja Bądźmy 
Razem 

fundacja Trzeźwe Życie  Kalisz 9000 

 - uświadomienie studentom zagrożeń płynących z 

uzależnień oraz ograniczenie i zapobieganie 

podejmowania przez studentów zachowań związanych 

ze stosowaniem środków uzależniających, 

psychoaktywnych 

 - wyczulenie studentów, będących w przyszłości 

pedagogami na problemy związane z uzależnieniami 

- zmiana utartego wizerunku osoby uzależnionej, jako 

kogoś z marginesu 

432 

Stowarzyszenie 
MONAR 

stowarzyszenie 

Weekendowy punkt 

dla 

eksperymentującyc

h ze środkami 

psychoaktywnymi i 

ich rodzin 

 
Warszawa/Leszno 

8280 

 - zapobieganie lub ograniczenie podejmowania przez 

młodzież zachowań ryzykownych związanych ze 

stosowaniem środków psychoaktywnych  

-zapewnienie dostępu do informacji,  fachowej pomoc i 

testów wykrywających obecność narkotyków i alkoholu 

w organizmie w czasie weekendów 

- zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat  

problematyki uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

61 
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Wielkopolska 
Fundacja ETOH 

fundacja 

Socjoterapia w 

pracy z dzieckiem z 

rodziny alkoholowej 

 Poznań 10000 

 - podniesienie kompetencji uczestników zadania - 

wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, 

opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowawców 

obozów z programem socjoterapeutycznym 

 - podniesienie poziomu udzielania pomocy 

socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem 

uzależnień 

14 

Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ 

stowarzyszenie 

Obóz artystyczno-

profilaktyczno pod 

hasłem Rozwinąć 

skrzydła 

 Granowiec 10000 

 - zwiększenie wiedzy uczestników na temat środków 

psychoaktywnych i zagrożeń z nimi związanych 

 - wyposażenie uczestników w podstawowe 

umiejętności życiowe - uczestnicy stali się bardziej 

odpowiedzialni i pewni siebie, wielu miało okazję poczuć 

się w pełni akceptowanym 

42 

Stowarzyszenie 
Dolina Baryczy 

stowarzyszenie 

Praca z rodziną z 

problemem 

uzależnień w 

stowarzyszeniach 

abstynenckich 

 Odolanów 9020 

 - podniesienie wiedzy  uczestników z zakresy szeroko 

rozumianej profilaktyki uzależnień od alkoholu i 

narkotyków, negatywnego wpływu alkoholu na ciążę, 

przemoc w rodzinie 

 - stworzenie warunków dla społeczności gmin 

Odolanów i Ostrów Wlkp. umożliwiających korzystanie z 

porad motywujących do podjęcia zmian, w tym podjęcia 

kolejnych etapów terapii, uczestnictwa w programach 

dla ofiar  i sprawców przemocy w rodzinie poprzez 

dyżury konsultanta ds. uzależnień 

50 

Stowarzyszenie 
Warto Pomagać 

stowarzyszenie 

Salezjanie na rzecz 

rodziny z 

problemami 

uzależnień i 

przemocy 

 Ratyń 8670 

 - podniesiono kompetencję (wiedzę i umiejętności) 

uczestników szkolenia księży, studentów Wyższego 

Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego 

w Lądzie 

 - zwiększenie dostępności pomocy dla rodzin z terenu 

gminy Lądek, w których obecny jest problem alkoholowy 

oraz które są zagrożone tym problemem przez 

włączenie w krąg osób i instytucji pomagających w 

rozwiązywaniu tych problemów 

- wzmocniono współpracę w środowisku lokalnym z 

Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa 

Salezjańskiego w Lądzie w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

16 
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Stowarzyszenie 
Program Wsparcia 

Zadłużonych 
stowarzyszenie 

Zadłużenie 

problemem 

szczególnym w 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom - 

wsparcie 

metodyczne dla 

osób zajmujących 

się profesjonalnie 

motywowaniem do 

podjęcia leczenia, 

terapią odwykową 

oraz wspierających 

kontynuację 

zdrowienie osób 

uzależnionych, 

współuzależnionych 

doświadczających 

problemów 

zadłużenia 

 Poznań 7100 

 - przeszkolenie grupę 40 osób, które na co dzień 

spotykają się z problemami zadłużenia, w szczególnym 

kontekście terapii odwykowej, działań Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 - uzyskanie założonego wzrostu wiedzy uczestników 

mierzony Pre i Posttestem wiedzy 

40 

Stowarzyszenie 
MONAR 

stowarzyszenie 

Weekendowy punkt 

wczesnej 

interwencji dla 

młodzieży z grupy 

wysokiego ryzyka 

 
Warszawa/Leszno 

7600 

 - osiągnięcie i utrzymanie abstynencji u 8 odbiorców 

programu 

 - zdobycie wiedzy nt. konsekwencji społecznych, 

prawnych, zdrowotnych używania substancji 

psychoaktywnych u 21 odbiorców programu 

 - rozwiązanie sytuacji kryzysowej związanej z 

używaniem narkotyków u 12 odbiorców programu 

 - ograniczenie częstości używania lub zmiany 

schematu zażywania substancji psychoaktywnych u 4 

odbiorców 

 - 20 adresatów pośrednich nabyło wiedzę o udzielaniu 

pomocy i wspieraniu młodzieży dotkniętej problemem 

uzależnień 

 - 11 osób nabyło umiejętności rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych związanych z używaniem bądź 

eksperymentowaniem dzieci / osób bliskich z 

substancjami psychoaktywnymi 

47 
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Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom 

stowarzyszenie 
Aktywność z 

rodziną 
 Gniezno 10000 

 - poszerzenie świadomości beneficjentów projektu - 

młodych ludzi oraz ich rodziców w kwestii zagrożeń, 

jakie niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków / 

dopalaczy 

 - poprawa relacji panujących pomiędzy członkami 

rodziny, głównie relacji rodzic - dziecko 

30 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH 

fundacja 

Płodowy Zespół 

Alkoholowy (FAS) - 

rola pielęgniarki i 

położnej w 

diagnostyce i 

profilaktyce 

 Poznań 9866 

 - zwiększenie umiejętności wczesnego rozpoznawania 

FAS przez pielęgniarki i położne pozostające w 

kontakcie ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a 

poprzez to zwiększenie możliwości poddania 

terapii/usprawnienia funkcjonowania dzieci z FASD 

 - zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej 

szkodliwości picia alkoholu przez ciężarne kobiety 

84 

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom 

stowarzyszenie W teatrze życia  Gniezno 6340 

 - zwiększenie świadomości młodych ludzi w kwestii 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą alkohol 

 - nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów 

powstawania szkód zdrowotnych i psychospołecznych 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

oraz radzenia sobie z problemami życiowymi i 

emocjonalnymi 

- udział w zajęciach teatralnych pozwolił przezwyciężyć 

nieśmiałość, uwierzyć w siebie, swoje możliwości - 

wpłynął na rozwój osobowości dzieci i młodzieży, 

rozwinął wśród wielu z nich ich zdolności artystyczne 

30 

Fundacja Odzew fundacja Dobre praktyki  Leszno 10000 

 - większa wiedza wolontariuszy w zakresie promocji 

zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom 

 - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla 

wolontariuszy działających w Szkolnych Klubach 

Wolontariatu 

40 

  

 
 RAZEM 115 876 zł 

 

 

 

RAZEM „MAŁE GRANTY” 126 126 zł 

 

 

 


