
Uchwała Nr 1266/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 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) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) 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 Wielkopolską Fundację ETOH z siedzibą w Poznaniu, pn.: Przemoc domowa – 

warsztaty pomagania wraz z dofinansowaniem w kwocie: 9.508,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

pięćset osiem złotych 00/100). 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1266/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 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 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 zm.), których realizacja przyczyni się do podejmowania nowatorskich działań. 

 
Wielkopolska Fundacja ETOH zgłosiła propozycję realizacji zadania pn.: Przemoc domowa – 

warsztaty pomagania na kwotę: 9.508,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych 00/100). 

Projekt adresowany jest do grupy 72 osób, które zajmują się pomaganiem osobom doznającym 

przemocy w rodzinie (dorosłym i dzieciom), tj.: członków zespołów interdyscyplinarnych i grup 

roboczych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodziny, członków 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, wychowawców świetlic, 

pedagogów, psychologów. W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie 

ośmiogodzinnych warsztatów w 6 grupach, których głównym celem jest podniesienie 

kompetencji uczestników poprzez nabycie umiejętności: nawiązywania relacji „pomagający – 

ofiara przemocy”, posługiwania się metodami dialogu terapeutycznego – „aktywne słuchanie”, 

wspierania klienta w rozpoznawaniu jego zasobów i formułowaniu możliwych do osiągnięcia 

celów oraz dbania o własne zasoby psychologiczne. Poprzez udział w projekcie uczestnicy 

podniosą swoje kompetencje w obszarze  udzielania pierwszej pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie i jednocześnie poprawi się jakość udzielanej pomocy w jednostkach,  

w których pracują uczestnicy zadania. 



Zgłoszone zadanie nie jest tożsame z tematyką zadań realizowanych w trybie otwartych konkur-

sów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i nie wpisuje się w cele kon-

kursu pn.: Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 

narkotykowym), ogłoszonego Uchwałą Nr 826/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 
Zadanie jest rozpatrywane w oparciu o Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2020 i mieści się w celach operacyjnych Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 (pkt II. 2). 

 

Oferta Wielkopolskiej Fundacji ETOH 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. 

 

W związku z powyższym, za celową uznać należy realizację zadania, 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. 

 

Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Zdrowia  

w dziale 851, w rozdziale 85154, w § 2360 na łączną kwotę: 9.508,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

pięćset osiem złotych 00/100). 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


