
UCHWAŁA  Nr  1223/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  29  października  2015 roku 
 

w sprawie: niecelowości 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 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 
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 
 
Uznaje się za niecelową realizację projektu zgłoszonego przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Oddział Okręgowy z Kalisza pn.: „Techniki i metody w pracy 
socjoterapeutycznej” w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie 
małych grantów. 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr  1223/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 roku 
 
 

w sprawie: niecelowości 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”. 
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy z Kalisza zgłosiło realizację 
projektu pn.: „Techniki i metody w pracy socjoterapeutycznej”, który miałby na celu 
przygotowanie grupy 12 beneficjentów zadania (wychowawców świetlic i klubów o 
charakterze opiekuńczo – wychowawczym oraz socjoterapeutycznym, pracowników 
Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, 
pedagogów/nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów a także wychowawców 
współpracujących przy realizacji i bezpośrednio realizujących programy 
socjoterapeutyczne w ramach obozów/ kolonii adresowanych do dzieci z rodzin z 
problemem uzależnień) do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem 
alkoholowym poprzez rozwijanie umiejętności pracy z grupą z wykorzystaniem 
różnych metod i technik.  
Towarzystwo zwróciło się o przyznanie dotacji w wysokości 10.000 zł. 
 
W ramach zadania zaplanowano realizację cyklu 4 szkoleń o charakterze warsztatowo 
– wykładowym w łącznej liczbie 32 godzin dydaktycznych. Tematyka szkoleń 
obejmuje zagadnienia związane z procesem grupowym, pracą w kontakcie 
indywidualnym z dzieckiem i rodzicami a także wykorzystywaniem różnych metod i 
technik socjoterapeutycznych. Przedstawiony projekt ma na celu poprawę jakości 
pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.  
 
Jak napisano w ofercie, złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział 
Okręgowy z Kalisza, zadanie to wpisuje się między innymi w zapisy: 
- Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, którego jeden z celów dot. 
„zwiększenia kompetencji nauczycieli, pedagogów, instruktorów i animatorów kultury 
oraz psychologów w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w tym 
profilaktyki problemów alkoholowych; 
- Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, który zakłada: zwiększenie 
dostępności i poprawę jakości pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
oraz zwiększenie kompetencji osób zajmujących się pomaganiem dzieciom z rodzin z 
problemem alkoholowym.  



W aspekcie merytorycznym, oferta ta wpisuje się w cele konkursu, ogłoszonego 
Uchwałą Nr 826/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca br. pn.: 
„Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym)”. Dodatkowo, w informacji zawartej na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w zakładce Departamentu Zdrowia, 
zamieszczona jest informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z 
pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2015 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym). 
Określa ona zasady przyznawania dotacji w trybie tzw. „małych grantów” i zawiera 
zapis, iż: „Zgłoszone zadanie nie może być tożsame z tematyką zadań realizowanych 
w trybie otwartych konkursów ofert. Poprzez „zadanie tożsame” rozumie się 
zachodzącą łączną spójność w następujących obszarach: 
- termin realizacji zadania, 
- cele zadania konkursowego, 
- adresaci zadania.”. 
W odniesieniu do złożonej przez Towarzystwo oferty pn.: „Techniki i metody w pracy 
socjoterapeutycznej” zachodzi zbieżność w ww. obszarach, gdyż zarówno termin 
realizacji zadania, cel zadania oraz jego adresaci predestynowały Oddział Okręgowy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Kalisza do udziału w otwartym konkursie ofert. Stąd 
udzielenie dotacji Towarzystwu stanowiłoby „obejście” procedury otwartego konkursu 
ofert i byłoby nieuczciwe wobec tych organizacji, które brały w nim udział i poddały 
się procedurze wyboru najlepszych projektów. 
 
Z tych powodów należy uznać za niecelową realizację tego projektu, 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. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


