
UCHWAŁA Nr  707/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z     23   czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596, ze zmianami) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1118, ze zmianami) w związku z § 7 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia procedury obowiązującej 

przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych 

w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

Zleca się realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów, 

zgłoszonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu pn. 

„Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej” wraz z dofinansowaniem w kwocie 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr      707 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z    23  czerwca  2015 roku 

 

w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

Zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015” organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się  

o dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/ 

narkotykowym) z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 

 

Powyższa forma ma umożliwić wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych 

projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zmianami), których realizacja przyczyni się do podejmowania 

nowatorskich działań. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu zgłosiła realizację projektu pn. 

„Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej”, na kwotę 10.000,00 zł, którego 

adresatami ma być 12 wychowawców świetlic i klubów o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym oraz socjoteraputycznym, pracowników ośrodka adopcyjnego TPD w Kaliszu, 

pedagogów/nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, a także wychowawców 

realizujących programy socjoterapeutyczne w ramach obozów/kolonii adresowanych do 

dzieci z rodzin z problemem uzależnień z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. 

 

Zadanie zakłada przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń o charakterze warsztatowo-wykładowym  

w łącznej liczbie 32 godzin dydaktycznych. Termin realizacji zadania publicznego obejmuje 

czas od 25 czerwca do 15 lipca br. Tematyka szkoleń obejmować ma zagadnienia niezbędne 

do pracy z dziećmi z rodzin, w których ma miejsce dysfunkcja spowodowana uzależnieniem, 

bądź inna dysfunkcja stanowiąca ryzyko problemów alkoholowych lub narkotykowych u jej 

członków, a w szczególności u dzieci wychowujących się w tej rodzinie. 

 

Zakładanymi rezultatami szkolenia jest przede wszystkim podniesienie kompetencji 

uczestników zadania i tym samym podniesienie poziomu udzielania pomocy 

socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

 

 

Szkolenia dla beneficjentów zadania, przeprowadzone w formie wykładowo-warsztatowej 

oraz kwalifikacje realizatora zajęć pozwalają przyjąć ww. zadanie za modelowe i tym samym 

uznać należy realizację tego projektu za celową zgodnie z procedurą obowiązującą przy 



zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie 

małych grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 stycznia 2012 r. Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności, zasadnym jest 

zlecenie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu realizacji omawianego 

projektu. 

 

Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Zdrowia 

w dziale 851, w rozdziale 85154, w §2360 na łączną kwotę 10.000,00 zł. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 


