
UCHWAŁA Nr 1191/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 22 października 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 2015 r., poz. 1392, j.t.) 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 Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom”  

z siedzibą w Gnieźnie pn. „Mamo, Tato…co ty na to?” wraz z dofinansowaniem w kwocie 

9.790,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr 1191/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 22 października 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. 

 

Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom” zgłosił realizację 

projektu pn. „Mamo, Tato…co ty na to?” na kwotę 9.790,00 zł, którego adresatami ma być 

10 rodzin (10 rodziców i 20 dzieci), w większości wielodzietnych, wywodzących się  

ze środowisk dysfunkcyjnych, mających problem uzależnienia we własnym domu. Rekrutacja 

uczestników odbędzie się we współpracy z pracownikami Miejskich Świetlic 

Socjoterapeutycznych. 

 

Zadanie będzie zrealizowane w okresie 30.10-12.11.2015 r. w formie stacjonarnej  

i wyjazdowej, podczas którego zostanie przeprowadzonych 24 godzin zajęć edukacyjno-

profilaktycznych: 

 4 spotkania po 1,5h dla rodziców realizowane w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej  

w Gnieźnie; 

 3 spotkania po 2h dla rodziców realizowane podczas wyjazdu w Dusznikach Zdrój; 

 4 spotkania po 1,5h dla dzieci realizowane w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej  

w Gnieźnie; 

 3 spotkania po 2h dla dzieci realizowane podczas wyjazdu w Dusznikach Zdrój 

oraz odbędzie się spotkanie ewaluacyjne, na którym zostaną wręczone upominki  

dla rodzin. 

 

Tematyka zajęć dot. profilaktyki narkotykowej, zdrowego stylu życia, asertywności, radzenia 

sobie z emocjami, doskonalenia umiejętności rodzicielskich.  

Podczas wyjazdu dodatkowo zostaną przeprowadzone wspólne zajęcia dla wszystkich 

uczestników, mające na celu integrację z naciskiem na poprawę relacji rodziców i ich dzieci. 



Organizacja planuje również wyjście na kręgle, wyjazd do Kudowy Zdrój, Wambierzyc  

i Zieleńca.  

 

Zakładanymi rezultatami projektu m.in. są: 

1) w obszarze dzieci/młodzież: 

 poszerzenie świadomości w kwestii zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie  

od narkotyków/dopalaczy; 

 doskonalenie sztuki bycia asertywnym; 

 zdobycie umiejętności społecznych, tj. radzenie sobie w sytuacjach stresujących, 

konstruktywne rozwiązywanie konfliktu z rówieśnikami i dorosłymi; 

2) w obszarze rodzice: 

 nabycie wiedzy o uzależnieniach od narkotyków/dopalaczy; 

 zwiększenie wiedzy nt. umiejętności rodzicielskich, działań profilaktycznych, które mogą 

być podjęte przez rodziców, prawidłowych relacji z dzieckiem; 

 uświadomienie, jak ważne jest spędzanie wolnego czasu z dzieckiem; 

3) w obszarze rodzice-dzieci: 

 poprawa relacji panujących między członkami rodziny, wzmocnienie więzi rodzinnych; 

 wzmocnienie umiejętności porozumiewania się, wzajemnego słuchania; 

 nauka organizacji wspólnego i mądrego zagospodarowania wolnego czasu.  

 

Oferta Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego „Rodzice – Dzieciom” 

zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu, 

zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W wyznaczonym przez cytowaną ustawę terminie, nie zostały zgłoszone żadne uwagi 

dotyczące tej oferty. 

 

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 Uczniowskiemu 

Socjoterapeutycznemu Klubowi Sportowemu „Rodzice – Dzieciom” 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 9.790,00 zł. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


