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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015” 

 
 

I. Wstęp 
 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2015” został przyjęty Uchwałą Nr II/17/14 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku.  

Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), która nakłada na samorządy terytorialne 

obowiązek tworzenia takich dokumentów. 

 

Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza,  

że aktywność obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-

ekonomiczny regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku, w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem  

i podmiotem publicznym w jej realizacji.  

 

W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

 

1. Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3. Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu. 

4. Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).  

5. Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015. 

6. DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW. 

7. ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

8. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

9. WRDPP/Rada – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
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II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy   
z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Organizacje pozarządowe  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy organizacje pozarządowe to podmioty niebędące jednostkami 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych   

lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego 

będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje  

i stowarzyszenia. 

Ponadto Ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także inne 

podmioty, co reguluje art. 3 ust. 3: 

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów:  

– o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

– o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

c) spółdzielnie socjalne; 

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2016 poz.176 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 

oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

 

Biorąc pod uwagę jedynie finansową formę współpracy, w 2015 roku Departamenty UMWW 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały  

z przedstawicielami ponad 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.  

Wg danych z rejestru REGON na dzień 31 grudnia 2013 r. w Wielkopolsce zarejestrowanych 

było 14 953 organizacji pozarządowych, co nie oznacza, że taka liczba organizacji jest 

aktywna.  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          14 953 
Liczba organizacji pozarządowych 

działających na terenie 
Województwa Wielkopolskiego 
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2. Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi  

 

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały określone  

w Ustawie w następujący sposób: 

1) Finansowe – zlecanie realizacji zadań publicznych, które możliwe jest w dwóch 

formach: 

a) Wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania. 

Należy przy tym podkreślić, że w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych 

przez SWW nie ma określonego minimalnego wkładu własnego, a wkład osobowy 

(tj. praca społeczna członków organizacji oraz wolontariuszy) jest traktowany  

na równi z finansowym;  

b) Powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie całości kosztów realizacji zadania.  

2) Pozafinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi lub na ich rzecz, przede wszystkim takie jak: 

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

c) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, 

e) wspólna realizacja projektów na podstawie umów partnerskich, zawieranych  

na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 

Za koordynację współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialny jest 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu, który odpowiada przede wszystkim za 

przygotowanie Programu współpracy, przeprowadzenie jego konsultacji oraz opracowanie 

sprawozdania z jego realizacji.  

Ponadto Departament Organizacyjny i Kadr wspiera prace komisji konkursowych (udział  

w posiedzeniach, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz prowadzi  

lub organizuje: 

1) portal „Wielkopolskie Wici”,  

2) sekretariat Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

3) Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych, 

4) prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

5) wydarzenia (szkolenia, konferencje, spotkania) adresowane do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, 

6) współpracę z organizacjami działającymi na rzecz wzmacniania sektora 

pozarządowego.  



5 

 

 Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi  

i sprawozdanie z jego realizacji 

Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Informacje nt. konsultacji Programu współpracy na 2015 r. znajdują się w rozdziale IV pkt. 2. 

Sprawozdania. 

Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada  

art. 5a ust. 3 Ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu współpracy, jest  

on opracowywany przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi  komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych.  

 Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy Samorządu  

i sektora pozarządowego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pomiędzy 

poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi SWW.  

 Portal „Wielkopolskie Wici” 

Portal internetowy Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl) został utworzony w celu  

zwiększenia dostępności informacji dot. współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi 

dla całego środowiska zaangażowanego w działalność pożytku publicznego. 

Od września 2014 r. Portal jest prowadzony przez DO UMWW, a od lipca 2015 r. funkcjonuje 

jego nowa, zmodernizowana wersja. Jednym z najważniejszych elementów tego portalu jest 

Baza Organizacji Pozarządowych, w której do końca 2015 r. zarejestrowanych było 898 

organizacji. W porównaniu do końca roku 2014 r., kiedy w Bazie zarejestrowanych było 

1455 organizacji, widać znaczący spadek liczby tych podmiotów, jednakże było  

to związane z przenoszeniem Bazy między starym a nowym portalem. W efekcie tych 

działań każdy zarejestrowany podmiot otrzymał wiadomość (na podany przez siebie adres 

poczty elektronicznej) z prośbą o potwierdzenie przenoszonych danych, dzięki czemu  

w obecnej Bazie znajdują się tylko i wyłącznie aktywne organizacje.       

Szczególnie istotną funkcją Portalu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – organizacje mogą bezpłatnie 

publikować informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów  

oraz planowanych imprez.  

Ponadto na Portalu znajdują się:  

– ogłoszenia o otwartych konkursach ofert organizowanych przez Samorząd  

oraz  dokumenty związane z konkursem,  

– komunikaty dotyczące konsultowania projektów dokumentów, w tym Programu 

współpracy, 

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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– zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych  

do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach otwartych 

konkursów ofert, 

– informacje i materiały przekazywane przez pracowników Urzędu i inne jednostki 

organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej.  

 

Regularnie przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych  

w Bazie podmiotów, dotyczące np. nowości na Portalu.  

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych 

Urząd prowadzi w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych, znajdujący 

przy al. Niepodległości 18, w pokoju 002 w budynku „C”. Organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność na terenie Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje  

i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest 

podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.  

Tak jak w latach ubiegłych, dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we wtorki  

i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki  

i środy w godzinach 16-18.  

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

– wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych: od utworzenia organizacji 

pozarządowej po prawne i finansowe aspekty jej bieżącego funkcjonowania,  

a w szczególności: 

 wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie, 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 

 sprawozdawczości, 

 rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS, 

– konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych, 

– analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 

 

Największą trudnością w działalności organizacji pozarządowych pozostaje niezmiennie 

rozdzielenie działalności statutowej, statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej. 
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 Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

 

Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w jej skład 

weszły 33 osoby, w tym Przewodnicząca, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,  

2 przedstawicieli Marszałka, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz 

25 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obsługę prac Rady zapewnia Wydział 

Organizacyjny DO UMWW.   

 

Pierwsze posiedzenie WRDPP II kadencji odbyło się  9 stycznia 2015 r., a jego 

najważniejszym tematem oprócz spraw organizacyjnych i statutowych, było przeprowadzenie 

wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego WRPO 

2014-2020. Spośród członków Rady powołano Komisję Wyborczą ds. przeprowadzenia 

wyborów oraz przyjęto Ordynację wyborczą.  

Ponadto w 2015 odbyły się jeszcze 4 posiedzenia: 

1) w dniach 11-12 maja, na spotkaniu wyjazdowym w trakcie którego zajmowano się 

przede wszystkim kwestiami związanymi z planowaniem i organizowaniem pracy 

WRDPP, w tym tworzeniem i funkcjonowaniem grup roboczych;  

2) 30 czerwca, podczas którego wybrano wiceprzewodniczących Rady oraz powołano 

3 grupy robocze: ds. frekwencji, ds. wieloletniego programu współpracy, ds. dobrych 

praktyk. Ponadto omawiano kwestie wsparcia dla osób niepełnosprawnych 18+; 

3) 12 października, podczas którego omawiano następujące kwestie: 

– budowania wizerunku i identyfikacji wizualnej WRDPP oraz nadawania 

patronatów, 

– forum i bazy pełnomocników ds. NGO, 

– współpracy Departamentu Zdrowia z NGO, w tym trudności ze zlecaniem 

zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, 

– funkcjonowania, redakcji oraz promocji portalu Wielkopolskie Wici;   

4) 7 grudnia, podczas którego: 

– omówiono i skonsultowano zmiany w Programie współpracy na  2016 rok; 

– przedstawiono kwestię przeprowadzenia oceny współpracy stanowiącej 

realizację Zarządzenia nr 26/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

oraz wybrano przedstawicieli WRDPP do Grupy roboczej oraz do Zespołu 

Oceniającego (więcej o Ocenie współpracy w załączniku); 

– poruszono kwestię konieczności wykazywania wkładu własnego przy 

ubieganiu się organizacji pozarządowej o środki z WRPO i EFS; 

– powołano Zespół Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy WRDPP; 

– zaprezentowano działalność Departamentu Sportu i Turystyki w obszarze 

współpracy z NGO, w tym doświadczenia dot. zawierania i realizacji umów 

wieloletnich. 
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 Projekt „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” 

 
 
 

 
 
 
 
Realizacja projektu przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii  

w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez 

Departament Organizacyjny i Kadr UMWW, rozpoczęła się w 2014 r. i trwała do końca 

czerwca 2015 r. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie SWW. W jego ramach 

prowadzono liczne działania skierowane m.in. do pracowników UMWW, ROPS, WUP oraz 

do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Wielkopolski,  

w tym przede wszystkim: 

 powołano 9 różnych roboczych grup tematycznych;  

 zorganizowano spotkania partycypacyjne: w 2015 r. odbyły się 3 spotkania  

w Poznaniu (w 2014 r. 12 spotkań w subregionach Wielkopolski) z przedstawicielami 

sektora pozarządowego i publicznego; 

 przeprowadzono spotkania z doradcami i ekspertami z poszczególnych obszarów 

współpracy.   
 

Dzięki ww. działaniom uzyskano bezprecedensowe wsparcie merytoryczne od ich 

uczestników, w oparciu o które opracowywane są obecnie dokumenty i narzędzia, w tym 

informatyczne, mające na celu podniesienie zarówno jakości, jak i zakresu współpracy SWW 

z organizacjami pozarządowymi.     

 

W wyniku realizacji tego projektu uzyskano następujące produkty: 

1) utworzenie nowego portalu Wielkopolskie Wici, 

2) uruchomienie Generatora Ofert i Sprawozdań dla otwartych konkursów ofert 

ogłaszanych przez SWW, 

3) przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr 656/2015 z dnia 

16 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia „Modelu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, 

4) przyjęcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Zarządzenia Nr 26/2015  

z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia „Oceny jakości współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego 

Indeksu Jakości Współpracy, 

5) publikacja 6 poradników dla wielkopolskich organizacji pozarządowych i jednostek 

samorządu terytorialnego: 

 Skuteczne konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 

 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
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 Standardy współpracy niefinansowej. 

 Opłaca się integrować w Wielkopolsce! 

 Skuteczna komunikacja międzysektorowa. 

 Wsparcie instytucjonalne dla organizacji pozarządowych.  

 

Ww. dokumenty można znaleźć na portalu Wielkopolskie Wici.  

 

http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2237
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert. 

 

Na realizację zadań publicznych w 2015 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 15 014 599 zł, jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

100% założonej kwoty, a pozostałe środki przeznaczono na dodatkowe konkursy lub nabór 

ofert w trybie „małych grantów”.  

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

zawartych umów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert 

wyniosła w sumie 14 572 638 zł. Na wysokość tej kwoty składa się 8 732 638 zł przekazane 

na podstawie umów 1-rocznych oraz 5 840 000 zł przekazane na podstawie umów 

wieloletnich.  

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2015 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 
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1.  
Departament 

Edukacji i 
Nauki 

70 000 zł 70 000 zł 67 500 zł 2 500 zł - - 

2.  
Departament 

Kultury 
2 950 000 zł 2 950 000 zł 2 900 000 zł 50 000 zł - 20 994,88 zł 

3.  
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
70 000 zł 70 000 zł 70 000 zł - - - 

4.  
Departament 

Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

250 000 zł 248 700 zł 248 700 zł - - 179,26 zł 

5.  
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

7 777 000 zł 7 776 238 zł 7 754 138 zł - - 16 866,29  zł 

6.  
Departament 

Zdrowia 
3 207 599 zł 3 071 912 zł 2 842 300 zł - 58 898 zł 

14 094,58 zł  
(w tym 120,71 zł 
„małe granty”) 

7.  

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 

690 000 zł 690 000 zł 690 000 zł - - 1 768,19 zł 

RAZEM 15 014 599 zł 14 876 850 zł 14 572 638 zł  52 500 zł 58 898 zł 53 903,20 zł  
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Największa różnica między kwotą przeznaczoną na współpracę a faktycznie przekazaną 

organizacjom pozarządowym wynosi 365 299 zł i dotyczy konkursów realizowanych przez 

Departament Zdrowia. Mimo zauważalnej w ostatnich latach poprawy, na otwarte konkursy 

ofert w dziedzinie profilaktyki uzależnień wciąż wpływa stosunkowo niewielka liczba ofert,  

a niezmiennie znaczna część z nich nie spełnia wymogów formalnych lub merytorycznych. 

Jest to związane ze szczególnymi wymogami, które muszą spełnić organizacje realizujące 

tego rodzaju zadania publiczne - zgodnie z odrębnymi przepisami i wytycznymi Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Część tej kwoty udało się przekazać organizacjom pozarządowym w trybie „małych grantów”  

(58 898 zł), a pozostała jej część została przeznaczona na organizację kolejnych konkursów 

lub została przeniesiona na realizację tych zadań w 2016 r.   

    

Na realizację zadań publicznych w 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 

26 otwartych konkursów ofert: 

LP. PEŁNA NAZWA OGŁOSZONEGO KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 
DEPARTAMENT/ 

JEDNOSTKA 

1.  

Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii 
zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i 

młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (Uchwała ZWW nr 49/2014) 
18.12.2014 Departament Zdrowia 

2.  

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka  

(Uchwała ZWW nr 49/2014) 

18.12.2014 Departament Zdrowia 

3.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

w latach 2015 – 2017 (Uchwała ZWW nr 68/2014) 
02.01.2015 

Departament Sportu  
i Turystyki 

4.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

w roku 2015 (Uchwała ZWW nr 68/2014) 
02.01.2015 

Departament Sportu  
i Turystyki 

5.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 

roku 2015 (Uchwała ZWW nr 109/2015)  
09.01.2015 Departament Kultury 

6.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

w roku 2015 (Zał. nr 1 - Uchwała ZWW nr 154/2015) 
23.01.2015 

Departament Sportu  
i Turystyki 

7.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2015 
(Zał. nr 2 - Uchwała ZWW nr 154/2015) 

23.01.2015 
Departament Sportu  

i Turystyki 

8.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 

krajoznawstwa w roku 2015 (Zał. nr 3 – Uchwała ZWW  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 154/2015) 

23.01.2015 Departament Sportu  
i Turystyki 

9.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na 

rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej w roku 2015 
(Zał. nr 4 - Uchwała ZWW nr 154/2015) 

23.01.2015 Departament Sportu  
i Turystyki 

10.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 

2015 (Zał. nr 5 - Uchwała ZWW nr 154/2015) 
23.01.2015 Departament Sportu  

i Turystyki 

11.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 roku  

(Uchwała ZWW Nr 201/2015) 
05.02.2015 

Departament Edukacji  
i Nauki 

12.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2015 roku 

(Uchwała ZWW Nr 207/2015) 
05.02.2015 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

13.  
Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski  

(Uchwała ZWW Nr 417/2015) 
09.04.2015 Departament Zdrowia 
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14.  
Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski  

(Uchwała ZWW Nr 417/2015) 
09.04.2015 Departament Zdrowia 

15.  
Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno - 

Diagnostycznego (Uchwała ZWW Nr 415/2015) 
09.04.2015 Departament Zdrowia 

16.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 

w roku 2015 (Uchwała Nr 505/2015) 
07.05.2015 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

17.  

Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemem uzależnień (Uchwała ZWW nr 542/2015) 
19.05.2015 Departament Zdrowia 

18.  
Otwarty konkurs ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"  

(Uchwała ZWW Nr 640/2015)  
17.06.2015 

Departament Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

19.  

Otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 

roku 2015 (Uchwała ZWW Nr 751/2015) 
01.07.2015 

Departament Sportu  
i Turystyki 

20.  
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

utrzymujących abstynencję (Uchwała ZWW Nr 826/2015) 
16.07.2015 Departament Zdrowia 

21.  

Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  

(Uchwała ZWW Nr 826/2015) 
16.07.2015 Departament Zdrowia 

22.  
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników 

narkotyków (Uchwała ZWW nr 826/2015) 
16.07.2015 Departament Zdrowia 

23.  

Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych (Uchwała ZWW nr 826/2015) 
16.07.2015 Departament Zdrowia 

24.  

Otwarty konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku pn. ,,Produkcja 
spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z 

Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska" (Uchwała ZWW Nr 869/2015)  

31.07.2015 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

25.  

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku 
(Uchwała ZWW Nr 1052/2015) 

17.09.2015 
Departament 

Organizacyjny i Kadr 

26.  

Otwarty konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku pn. „Festiwal 
Wielkopolski smak i tradycja” (Uchwała ZWW Nr 1132/2015) 

09.10.2015 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 

 

Na otwarte konkursy ogłoszone w 2015 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

wpłynęło w sumie 1059 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W porównaniu  

do lat ubiegłych oznacza to spadek liczby składanych ofert (w 2011 r. – 1471, w 2012 r. – 

1401, w 2013 r. – 1239, w 2014 r. - 1094).  

Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych 

departamentów i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia braków 

formalnych nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z tego powodu odrzucono  

w sumie 144 oferty. Najwięcej ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej  

w ramach konkursów organizowanych przez Departament Zdrowia – 61.  
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Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ofert odrzuconych  

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków w wyznaczonym 

terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

DEPARTAMENT/ JEDNOSTKA 
LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

LICZBA OFERT 
ODRZUCONYCH ZE 

WZGLĘDÓW FORMALNYCH 

Departament Edukacji i Nauki 23  2 

Departament Kultury 496 5 

Departament Organizacyjny i Kadr 6 0 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75  17 

Departament Sportu i Turystyki 193   49 

Departament Zdrowia 135 61 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 131 10 

RAZEM: 1059 144 

 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotację SWW w ramach otwartych konkursów ofert  

w roku 2015 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 

Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 

 

Z kolei wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie  

z art. 19a Ustawy) wraz z wykazem rezultatów zleconych zadań został przedstawiony  

w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszego sprawozdania.  

Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 16 ofert, spośród których dofinansowano  

6 na ogólną wartość 58 898 zł (w roku 2014 - 126 126 zł).   
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2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
zleconych w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie 

otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli Nr 2, stanowiącej załącznik  

do sprawozdania. 

Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Edukacji i Nauki: 

NAZWA ZADANIA  
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENT-

ÓW ZADANIA  

"Dobra Robota" jako 
drogowskaz osiągania 

wysokiego standardu życia - 
wczoraj, dziś i jutro 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

18.05.2015-
31.10.2015 

1. Poznanie koncepcji prof. T. Kotarbskiego 
zawartej w Traktacie o dobrej robocie.                                                                    
2. Poznanie pozytywistycznych i etycznych 
wzorców "Dobrej roboty i Etosu Pracy".                                                                       
3. Zapoznanie z koncepcją prakseologii - teoria 
sprawnego działania.                                                         
4. Poznanie modelu normatywnego Tadeusza 
Kotarbskiego.                                                         
5. Poznanie zasad budowy społeczeństwa 
obywatelskiego - porządek i dobra organizacja 
pracy. 

bezpłatne 
szkolenie dla 

250 osób. 

Od sejmiku średzkiego do 
parlamentu wolnej Polski - 

edycja 2 

Stowarzyszenie 
"WARTO"  

20.05.2015-
15.09.2015 

1. Efektem realizacji projektu jest rozbudzenie 
postaw obywatelskich i pokazanie młodzieży 
wpływu na władzę. Pokazanie mechanizmu 
działania władzy ustawodawczej, uświadomienie 
roli parlamentu dawniej i dziś.                                              
2. Projekt miał zwiększyć frekwencję w 
wyborach wśród młodych obywateli i budować 
społeczeństwo obywatelskie. 

1. Udział w 
grze 
dydaktycznej: 
60 uczniów, 
po 20 osób ze 
szkół: ZSP 
Śrem , 
Gimnazjum w 
Kórniku, 
Gimnazjum w 
Zaniemyślu.                   
2. Udział w 
konkursie: 60 
uczniów.                
3. Udział w 
wycieczce do 
parlamentu: 
40 uczniów. 

MOJE PIERWSZE WYBORY 
PARLAMENTARNE 

Symulacja dla uczniów II LO 
im. Dąbrówki w Gnieźnie 

Stowarzyszenie 
Rodziców 

Absolwentów i 
Przyjaciół II LO im. 

Dąbrówki w 
Gnieźnie "RAP" 

01.09.2015-
15.10.2015 

1.Uczniowie poznali mechanizmy i procedury 
wyborcze.                                                                       
2. Wzrost świadomości i aktywności 
obywatelskiej.                                                         
3. Aktywna i interesująca kampania wyborcza 
organizowana przez uczniów.                                                 
4. Zarejestrowano 8 komitetów wyborczych. 

W symulacji 
wyborczej 

wzięło udział 
488 uczniów. 

Bliżej domu - edukacja 
regionalna w południowo-
wschodniej Wielkopolsce 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych 

20.05.2015-
30.11.2015 

1. Popularyzacja wielu ciekawych miejsc i 
zabytków związanych z regionem i jego tradycją.                                                                 
2. Realizacja konkursu plastycznego i konkursu 
dla gimnazjalistów.                                                  
3.Współpraca wielu środowisk w realizacji 
zadania i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami 
przez uczestników projektu.                                                              
4. Opracowanie i wydanie zbioru scenariuszy 
zajęć. 

Ogółem w 
realizacji 

zadania wzięło 
udział ponad 

150 osób. 
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Konkurs w dziedzinie języka 
polskiego i literatury dla 

uczniów szkół podstawowych 
"Złota Żabka" i dla uczniów 

gimnazjów "Złota Żaba" 

Fundacja Edukacji 
Społecznej 

"EKOS" 

18.05.2015-
30.11.2015 

1. Zostali zaproszeni wszyscy gimnazjaliści w 
województwie wielkopolskim.                                        
2. Przeprowadzono pierwszy etap konkursu, 
którego uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności 
i wiedzę w konfrontacji z kolegami oraz zostali 
zmotywowani do dalszej nauki. 

W 1 etapie 
Konkursu w 

edycji 
2015/2016 

wzięło udział 
łącznie 6 841 

uczniów. 

 
 
2.2. Departament Kultury: 

Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 
kultury na rok 2015 we współpracy z organizacjami pozarządowymi miała znaczący wpływ 
na ich skuteczne wykonanie. Rodzaje zadań określone zostały w Programie współpracy. 

Zadania realizowane były według poniższych priorytetów: 

1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale 

promocyjnym regionu. 

Celem zadania była realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, 

koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami 

kulturalnymi. 

2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki 

oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 

W ramach priorytetu były wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające 

działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, 

konkursy, festiwale, wystawy.  

3) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski. 

W ramach zadania dofinansowywano przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych 

dziedzin sztuki. 

Realizowano wspieranie m.in.: 

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych, 

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym 

uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX 

i XXI wieku), 

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów  

i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 

W ramach tego priorytetu wspierano projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 

służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. 

Jako priorytetowe traktowano projekty realizowane w regionach partnerskich 

województwa wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański 

(Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód 

Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo 

Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna 

Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja 

(Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region 

Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan 

Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: 

Katalonia (Hiszpania), Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy). 
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5) Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze 

społecznym. 

W ramach priorytetu wspierano projekty, mające na celu uświadamianie mieszkańcom 

Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Miały one 

rozmaitą postać: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społeczno-

artystycznych. W ubiegłym roku wspierano m.in.: 

a) lokalne i regionalne projekty służące propagowaniu kreatywności i twórczości 

amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach 

grupy zadań możliwe było wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup 

zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób  

w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących 

aktywizacji; 

b) aktywność obywatelską w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach 

oddalonych od centrów kultury. 

6) Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej. 

W ramach priorytetu wspierano projekty edukacyjne. Ich celem było stwarzanie  

i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane 

poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych. 

7) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury  

w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. 

Celem zadania było dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,  

o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. 

Zadanie to obejmowało wspieranie m.in.: 

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych  

dla lokalnej społeczności, 

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, 

festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 

8) Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski. 

Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym,  

ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. 

9) Wspieranie projektów związanych z przygotowaniami do obchodów 1050. rocznicy 

Chrztu Polski w 2016 roku. 

W ramach priorytetu wsparcie otrzymały zadania dedykowane rocznicy Chrztu Polski, 

m.in. konferencje, wystawy, wydawnictwa naukowe, widowiska plenerowe, festiwale. 

10) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 

W ramach zadania dofinansowanie uzyskały projekty artystyczne i edukacyjne, 

wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 

technologiczne. 

11) Regionalny patriotyzm. 

W ramach priorytetu wspierane były projekty kulturalne związane z popularyzacją 

nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej  

i ekonomicznej Wielkopolski. 

12) Kulturalne ikony regionu. 

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami,  

o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin 

życia. W ramach priorytetu wspierano projekty służące popularyzacji biografii  

i dokonań wybitnych Wielkopolan. 
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13) Kooperacja z instytucjami kultury. 

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą 

projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury,  

dla których  organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

14) Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 

W ramach priorytetu wspierano m.in. projekty i wydawnictwa o charakterze krytyczno-

literackim oraz publikacje promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski 

15) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter 

międzynarodowy. Dofinansowane projekty służyły m.in. promocji Wielkopolski.  

 

2.3. Departament Organizacyjny i Kadr: 

NAZWA ZADANIA  
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  
REZULTAT REALIZACJI KONKURSU/ZADANIA  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW 

ZADANIA  

Cegielskiemu, 
Bojanowskiemu, 
Jackowskiemu –  

in memoriam 

Stowarzyszenie 
„Gloria In 
Musica” 

2.11.2015  - 
18.12.2015 

Realizacja widowiska teatralno-muzycznego o 
charakterze społeczno-patriotycznym, które miało  
na celu przypomnienie odbiorcom o najważniejszych 
wydarzeniach z życia Cegielskiego, Bojanowskiego  
i Jackowskiego oraz ich wiekopomnych dokonaniach, 
nie pomijając również fragmentów ukazujących "ludzkie 
słabostki" tych postaci.  
Partnerami w organizacji tego wydarzenia były różne 
podmioty społeczne i publiczne, w tym: 
- Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
- Stowarzyszenie Musica Nostra 
- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Luboniu. 
Widowisko zostało nagrane i utrwalone na płytach 
DVD, które stanowią doskonały materiał edukacyjny 
dla młodych osób (i nie tylko!) oraz promocyjny.  
150 płyt zostało przekazanych szkołom i instytucjom 
kultury z terenu Poznania i Wielkopolski.   

ok. 200 widzów 
spektaklu 

Śladami genius loci. 
Wielkopolskie 

dziedzictwo pracy 
organicznej. 

Fundacja Instytut 
Przestrzeni 

Obywatelskiej 
Pro Publico 

Bono 

2.11.2015  - 
18.12.2015 

Dzięki zrealizowaniu zadania udało się przypomnieć 
mieszkańcom Wielkopolski o znaczeniu pracy 
organicznej dla polskiej kultury solidarności oraz o 
Mistrzach Pracy Organicznej - na czele z Hipolitem 
Cegielskim.  
Zapis spotkań i debat posłużył realizacji filmu 
(reportażu-dokumentu), który po pierwsze, stanowił 
będzie materiał do prowadzenia dalszej debaty -  
nie tylko w Wielkopolsce, bowiem praca organiczna, 
choć rozwinęła się właśnie na ziemiach wielkopolskich, 
to należy do dziedzictwa narodowego i zasługuje na to, 
by przywrócono jej należne miejsce w świadomości 
narodowej, i by w oparciu o nią kształtować kulturę 
pamięci i solidarności w naszym kraju. Po drugie - sam 
materiał jest zapisem wypowiedzi ekspertów, 
praktyków pracy organicznej w dzisiejszej Polsce. 
Dzięki temu stanowi swego rodzaju kompendium 
wiedzy i refleksji nad ideą pracy organicznej i 
możliwościami jej wprowadzenia w życie również w 
naszych czasach, będąc tym samym wysokiej jakości 
materiałem promocyjnym przybliżającym idee pracy 
organicznej.  
Zakres oddziaływania zadania zwiększy się w związku 
z organizacją kolejnych spotkań w ramach 
ogólnopolskiej debaty nt. dziedzictwa pracy 
organicznej, której towarzyszyć będzie również film 
"Poszukiwany: Hipolit Cegielski", zrealizowany dzięki 
wsparciu SWW. 

ok. 200 

Poszukiwanie 
Fundacja 
„Odzew” 

2.11.2015  - 
18.12.2015 

140 uczniów z 5 gmin wielkopolskich i miasta Leszna 
poszukiwało i udokumentowało poszukiwania "genius 

ok. 140 
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loci" lokalnych miejsc 
- w ramach projektu zrealizowano 6 gier miejsko-
wiejskich oraz 1 film 
- przeprowadzono 20 h spotkań edukacyjnych 
- na zakończenie projektu zorganizowano koncert 
muzyczny oraz prezentację poszczególnych działań 

 
2.4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

NAZWA 
ZADANIA/KONKURSU  

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW 
ZADANIA  

Krasnoludki są wśród nas" 
warsztaty rękodzielnictwa i 
degustacja regionalnych 

potraw kulinarnych 

Stowarzyszenie 
"Działamy Razem" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zorganizowanie rodzinnego pikniku z 
wiejskim jadłem, przeprowadzenie warsztatów 
artystycznych dla dzieci, zakup wyposażenia 

80  

Stare traktory i maszyny mają 
swoją stolicę - Wilkowice 

Klub Miłośników 
Starych Ciągników i 
Maszyn Rolniczych 
"Traktor i Maszyna" 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Zakup starych maszyn rolniczych, organizacja 
wystawy starych maszyn rolniczych oraz 
warsztatów na temat renowacji starych 
maszyn. 

50 

Jak zaplanować rozwój wsi od 
nowa? 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania Krajna 
Złotowska 

01.09.2015 - 
15.11.2015 

Organizacja warsztatów dla liderów wiejskich 
na temat procesu odnowy wsi oraz sołeckich 
strategii rozwoju 

47 

„Festiwal Wielkopolski smak i 
tradycja” 

Wielkopolska 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Regionu 

01.12.2015 - 
20.12.2015 

Organizacja festiwalu, promocja żywności 
wysokiej jakości, zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie produktów 
regionalnych, tradycyjnych oraz certyfikatów 
jakościowych, przeprowadzenie warsztatów 
skierowanych do dzieci  

ok. 1000 

 
 

2.5. Departament Sportu i Turystyki: 

NAZWA ZADANIA  
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW 
ZADANIA  

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży 
na poziomie wojewódzkim, w 
oparciu o ogólnopolski system 

szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w 

klubach i związkach 
sportowych prowadzących 

działalność na trenie 
województwa wielkopolskiego 
przy uwzględnieniu kryterium 

osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe 

01.04. - 
31.12.2015. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

24000 
osobostartów 

Wielkopolski Turniej Orlika 
2015 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska” 

01.03. - 
31.08.2015. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

ponad 5 000;  
512 zespołów 

p.n,  
125 streetball,  
4 siatkówka 

Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 

Turystyki 

Stowarzyszenie 
"Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan" w 

Starych Oborzyskach 

29.05.2015 - 
31.10.2015  

Uczestników Obchodów zapoznano z 
wydarzeniami minionych 12 m-cy w 
wielkopolskiej turystyce oraz z wybranymi 
atrakcjami turystycznymi miasta i gminy 

119 
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Kościan. Ponadto zapewniono integrację 
osób związanych z branżą turystyczną, 
wymianę wiedzy i doświadczeń.  

Program powszechnej nauki 
pływania "Umiem Pływać" 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

01.03. - 
31.12.2015. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

7188  
(6855 ukończyło 

pozytywnie) 

XIII Puchar Polski w 
Brazylijskim Jiu-Jitsu 

Klub Sportowy 
Copacabana Konin  

w Koninie 

01.04. - 
31.12.2015. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

505 

Remont budynku Przystani 
Letniej 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

01.04. - 
31.12.2015. 

 dostosowanie obiektów sportowych do 
wymogów licencyjnych 

 polepszenie warunków bazy treningowej 

 zwiększenie atrakcyjności obiektów 
sportowych 

 poprawa estetyki obiektów 

- 

Doposażenie WOPR Woj. 
Wielkopolskiego - organizacji 
pozarządowej uprawnionej do 

wykonywania ratownictwa 
wodnego w specjalistyczny 

sprzęt ratunkowy do 
ratownictwa służący 

zapewnieniu bezpieczeństwa 
osób przebywających na 

obszarach wodnych na terenie 
województwa wielkopolskiego 

i utrzymanie posiadanego 
przez te organizacje sprzętu 

ratunkowego w stanie 
sprawności technicznej 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie 

Ratunkowe Woj. 
Wlkp.  

01.04. - 
31.12.2015. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015” w 
dziedzinie ratownictwa wodnego 

- 

 
 
2.6. Departament Zdrowia: 

NAZWA ZADANIA  
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  

REZULTAT REALIZACJI 
KONKURSU/ZADANIA  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENT-
ÓW ZADANIA  

Oddając krew ratujesz życie 

Polski Czerwony 
Krzyż Wielkopolski 

Oddział Okręgowy w 
Poznaniu 

20.07.2015-
31.12.2015 

 37 otwartych akcji poboru krwi, pozyskano 
890,120 ml krwi i jej składników  

 konferencja dotycząca organizacji i 
promowania honorowego krwiodawstwa, 

 prelekcje dla 6 szkół, 501 słuchaczy, 

 happening podczas festynu w Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie - 2500 uczestników, 

 happening "tramwajada" na ulicach 
Poznania, 

 konkurs na film promujący ideę honorowego 
krwiodawstwa dla szkół gimnazjalnych i 
poadgimnazjalnych, 27 uczestników z 25 
placówek edukacyjnych. 

Impreza 
masowa 
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Z akademią wyobraźni-III 
edycja 

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite; 

Ostrowite 

od 14 lutego 
do 1 marca 
2015 r.  /  

(od 21-02-
2015 do 28-

02-2015) 

Zorganizowanie socjoterapeutycznych form  
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

43 

„Witaj przygodo!" – letni obóz 
sportowo-rekreacyjny 

połączony z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień z Wielkopolski 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka 

od 20 lipca 
do 31 

sierpnia 
2015 r.  /  

(od 23-07-
2015 do 05-

08-2015) 

Zorganizowanie socjoterapeutycznych form  
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 
wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

100 

Stop uzależnieniom! 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od  4 maja 
do 31 

grudnia 2015 
r.  /  (od 11-
05-2015 do 
18-12-2015) 

Zdobycie wiedzy na temat negatywnych 
skutków działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, 
kultura itp.). 

21 

Spotkania świetlicowe naszą 
szansą na sukces - program 
warsztatów profilaktyczno-
socjoterapeutycznych oraz 

zajęć edukacyjno-
integracyjnych z zakresu 

przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i 

narkotykowym dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy 

Kostrzyn Wlkp. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Międzynarodowych; 
Poznań 

od  4 maja 
do 31 

grudnia 2015 
r.  /  (od 14-
05-2015 do 
04-12-2015) 

Zdobycie wiedzy na temat negatywnych 
skutków działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; 
zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, 
przekazanie informacji dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu 
lub narkotyków, wskazanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, 
kultura itp.). 

75 
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2.7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

NAZWA ZADANIA  
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
ZADANIE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  
REZULTAT  

SZACOWANA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW 
ZADANIA  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna 

Droga" 

15.05-
30.11.2015 

1. Przeprowadzono 66 h. konsultacji dla 
rodzin w kryzysie,    
2. Przeprowadzono 22 h. sesji 
konsultacyjnych lub mediacyjnych dla par,                                            
3. Zorganizowano 10 warsztatów dla  
rodziców,                              
4. Rozpropagowano materiały informacyjne,                                
5. Działania prowadzono na terenie 3 miast: 
Gniezno, Wrześni, Swarzędzu. 

52 rodziny,                                
18 par                               

39 rodziców 

Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki 

przemocy w rodzinie w tym 
aktualizowanie, 

upowszechnianie 
i administrowanie regionalną 

stroną internetową 
o przeciwdziałaniu zjawisku 

przemocy 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki 
Społecznej 

  

1. Kontynuacja administracji i rozwoju 
regionalnej strony internetowej 
www.przemoc.edu.pl,   
2. Uczestnicy przemocy uzyskali możliwość 
łatwiejszego dostępu do sieci placówek 
zajmujących się pomocą, oraz kontaktu ze 
spec. ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie,   
3. Profesjonaliści z tego obszaru otrzymali 
możliwość wymiany informacji, 
uporządkowania i pogłębienia wiedzy w 
obszarze przemocy,                           
4. Zorganizowano 10 spotkań informacyjnych, 
5. Dodano 35 informacji ,   
6. W bazie danych portalu zamieszczono 80 
placówek,    
7. Zakupiono reklamę google - adwords,  
8. Przygotowano materiały promocyjno - 
informacyjne. 

mieszkańcy 
Wielkopolski 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 

przedsięwzięć prezentujących 
pozytywny wizerunek seniora 
i/lub promujących twórczość 
artystyczną osób starszych 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  

w Czarnkowie 
UTW w Chodzieży 
UTW w Obornikach 
Margoniński UTW  

w Margoninie 

15.05-
30.11.2015 

46 osób wzięło udział w zajęciach taneczno-
ruchowych. 59 osób uczestniczyło w 
warsztatach muzycznych. Odbył się Festiwal 
Piosenki i Tańca "Chorea" - 140 uczestników. 
1 wykład wygłoszony przez Panią 
Słupczyńską nt. roli tańca w naszym życiu. 
Projekt realizowano przy wsparciu partnerów - 
4 organizacje zrzeszające seniorów.  

105 ( warsztaty) 
140 (wykład) 
100 (festiwal) 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób z 
różnymi rodzajami 

niepełnosprawności 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 

15.05-
30.11.2015 

Organizacja 15 warsztatów dla uczniów szkół  
przeszkolenie 300-350 uczniów szkół 
ponadgimnazialnych 
produkcja filmu "Dogadani" 
dystrybucja filmu do 30 szkół  
konspekt zajęć dla nauczycieli dla 30 szkół 
1000 szt. folderów savoir-vivre w relacjach  
z OzN 
premiera filmu Dogadani w kinie dla 160 osób 

350 – warsztaty 
160 – wyświetlenie 

filmu 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na 
przyjmowaniu, 

magazynowaniu, dystrybucji i 
monitoringu wydawania 

żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy 

z innymi organizacjami 
pozarządowymi 

Związek 
Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 

15.05-
30.11.2015 

1.  Realizacja nastąpiła we wszystkich 
powiatach Północnej Wielkopolski,    
2. W okresie trwania projektu 
rozdysponowano 750586,26 kg. żywności. 

60000 
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3. Problemy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Główne kwestie problemowe wg departamentów UMWW i ROPS w Poznaniu: 

 

1) Niestosowanie się organizacji pozarządowych do zapisów umów zawartych z UMWW 

oraz nieznajomość treści podpisanych umów; 

2) Nieczytanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje liczne braki formalne  

w składanych ofertach; 

3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych sprawozdaniach); 

4) Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego zadania bez informowania zleceniodawcy  

o zaistniałych zmianach; 

5) Brak zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

do udziału w realizowanym zadaniu; 

6) Niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu finansowania/dofinansowania 

zadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, częste nieinformowanie  

o dofinansowaniu zadania przez UMWW; 

7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 
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IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych w województwie wielkopolskim 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy w Poznaniu, która jest organem doradczo-opiniującym Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady, zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się 

problematyką rynku pracy, w tym Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Fundacji 

Aktywizacja, Fundacji Aktywności Lokalnej i Wielkopolskiego Klubu Kapitału.  W 2015 roku 

WRRP w Poznaniu odbyła posiedzenie inaugurujące i 3 posiedzenia plenarne, podczas 

których m.in. zaopiniowała i przyjęła przygotowane przez WUP w Poznaniu raporty  

i dokumenty analityczno - strategiczne, dotyczące wielkopolskiego rynku pracy. W związku  

z powyższym w ramach tego zadania planuje się w 2016 roku organizowanie posiedzeń 

WRRP w Poznaniu, przygotowywanie informacji, dokumentów, analiz, raportów na potrzeby 

WRRP, przygotowywanie uchwał Rady dotyczących utworzenia nowych kierunków 

kształcenia. 

 

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
2.1. Program współpracy na rok 2015 

 
Konsultacje Programu współpracy przeprowadził Departament Organizacyjny  

i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały  

Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającej 

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4875/2014  z dnia 27 czerwca 2014 r. rozpoczął 

konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2015, których zakończenie wyznaczono  

na 5 września 2014 r. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu 

Programu współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl. 

 

Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl internetowej Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego www.umww.pl, na stronie portalu „Wielkopolskie Wici” 

www.wielkopolskiewici.pl oraz dodatkowo na stronie www.ngo.pl.  

W konsultacjach wzięło udział 10 organizacji pozarządowych, które zgłosiły w sumie  

54 uwagi i propozycje - wszystkie zostały przekazane do rozpatrzenia do właściwego 

merytorycznie departamentu/jednostki. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał 

Departament Organizacyjny i Kadr. 

 

 

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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Lista organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 

1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, 

3. Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” w Poznaniu, 

4. Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji, 

5. Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”, 

6. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, 

7. Fundacja „Odzew”, 

8. WCPB – Monar Markot Rożnowice, 

9. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Trzemesznie, 

10. Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie.   

 
2.2. Inne dokumenty: 

 

 KONSULTOWANY DOKUMENT FORMA KONSULTACJI  UCZESTNICY 
DOKUMENT O 

CHARAKTERZE  
SPRAWOZDANIA 

Departament 
Sportu i 

Turystyki 

wstępny projekt "Strategii rozwoju 
turystyki w województwie 

wielkopolskim do 2020 roku" 

pięć spotkań 
konsultacyjnych, 

konsultacje pisemne, 
konsultacje drogą 

elektroniczną 

22 

nie sporządzono sprawozdania, 
a jedynie zestawienie 

zgłoszonych uwag wraz z 
odpowiedziami zespołu 

autorskiego. 

projekt "Strategii rozwoju turystyki 
w województwie wielkopolskim  

do 2020 roku" 

trzy spotkania 
konsultacyjne, konsultacje 

pisemne, konsultacje 
drogą elektroniczną 

14 

sporządzono "Sprawozdanie  
z przebiegu i wyników 

konsultacji projektu "Strategii 
rozwoju turystyki  

w województwie wielkopolskim 
do 2020 roku" 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych WRPO 

spotkania/kontakty 
mailowe/ zgłaszanie uwag 

5- członkowie 
Komitetu  
ds. ES 

nie 

wytyczne Cel tematyczny 9  
(WRPO) 

konsultacje zapisów 
wytycznych 

4- członkowie 
Komitetu  
ds. ES 

nie 

 

3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

 

ORGANIZATOR NAZWA ZESPOŁU ZADANIE 
OKRES 

FUNKCJONO-
WANIA 

REZULTAT 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

grupa robocza do 
spraw społeczeństwa 
obywatelskiego dla 

Komitetu 
Monitorującego WRPO 

na lata 2014-2020 

Wypracowywanie wspólnych 
stanowisk organizacji pozarządowych 

wobec zasady partnerstwa, 
równouprawnienia płci, równych szans 
i niedyskryminacji (w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami 
różnego typu), a także 

zrównoważonego rozwoju. 

Powołana 
uchwałą KM 

WRPO 2014+ w 
dniu 8 grudnia 
2015 roku na 

okres realizacji 
WRPO 2014+ 

wypracowanie stanowisk 
istotnych z punktu widzenia 
skutecznej realizacji WRPO 
2014+ oraz merytoryczne 

wsparcie uczestników 
posiedzeń KM WRPO 

2014+ 

Departament 
Sportu i Turystyki 

Zespół Programowy  
ds. Strategii rozwoju 

turystyki w 
województwie 

wielkopolskim do 2020 
roku 

analiza, weryfikacja, opiniowanie 
materiałów dot. Strategii rozwoju 

turystyki w województwie 
wielkopolskim do 2020 roku 

I kwartał 2015 
- 

I kwartał 2016 

analiza, weryfikacja, 
opiniowanie materiałów dot. 
Strategii rozwoju turystyki w 

województwie 
wielkopolskim do 2020 roku 
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Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu / Dział 

Koordynacji 
Integracji 

Społecznej 

Komitet ds. Ekonomii 
Społecznej 

koordynowanie działań w obszarze 
ekonomii społecznej w regionie, 

wyznaczanie wspólnych kierunków 
rozwoju, stworzenie prawidłowego 
systemu przepływu informacji oraz 

komunikacji, stałe pogłębianie wiedzy 
mieszkańców Wielkopolski dotyczącej 

sektora ekonomii społecznej, 
wypracowanie ram instytucjonalnych  
i prawnych umożliwiających rozwój 

podmiotów ekonomii społecznej oraz 
współpracy lokalnej na rzecz sektora 

ekonomii społecznej. 

01.-12.2015 r. 

stworzenie 5 grup 
roboczych (ds. zatrudnienia 

socjalnego, promocji, 
rehabilitacji ON, edukacji, 

sieci OWES) 

 

4.  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 

 
 NAZWA ORGANIZACJI ZAKRES UDZIELONEJ POMOCY 

Biuro 
Współpracy 

Międzynarodowej 

Fundacja Ewy Johansen TALENT 
ul. Głogowska 31/33 

60-702 Poznań 

BWM na prośbę DK wysłało propozycję nawiązania 
współpracy z Fundacją do regionów partnerskich WW 

Archidiecezja Poznańska 

BWM na prośbę Metropolity Poznańskiego abp. 
Stanisława Gądeckiego wysłało informację  

o zaplanowanych na 2016 r. obchodach 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dniach 

Młodzieży do regionów partnerskich WW 

UAM 

Umożliwiono nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
(przekazanie danych kontaktowych, inicjacja 

korespondencji e-mail) pomiędzy Biurami Współpracy 
Międzynarodowej UAM i Uniwersytetem Katolickim  

w Kurytybie, Pontificia Universidade Catolica  
do Parana (PUCPR) 

Biuro 
Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Brukseli  

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego będące odbiorcami 

biuletynu informacyjnego BIWW 

Pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów 
realizowanych przez konsorcja międzynarodowe  

w ramach programów UE.  Dzięki BIWW, Fundacja 
Centrum Aktywności Twórczej z Leszna przystąpiła  

do projektu  w ramach programu "Europa dla 
Obywateli" dotyczącego łączenia lokalnych grup 

wolontariatu z krajów europejskich.            

Przedstawiciele organizacji pozarządowych  
z Wielkopolski - uczestnicy wizyty studyjnej 

zorganizowanej przez Posłankę do Parlamentu 
Europejskiego, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz: 
Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Zielona 
Kohorta na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego, 
Stowarzyszenia Centrum Zdrowia i Edukacji 

„PRIMUM VIVERE”, poznański oddział Polskiego 
Centrum Mediacji, Fundacja Kształcenia 

Ustawicznego PERITIA i Centrum NGO Poznań oraz 
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra 

Udział wielkopolskich organizacji pozarządowych  
w spotkaniu w Brukseli z przedstawicielami BIWW  

w celu przedstawienia  możliwości współpracy  
z Biurem w zakresie  wsparcia w  nawiązywaniu 

międzynarodowych kontaktów.     

Fundacja Meakultura 

Pomoc w rozpowszechnieniu informacji nt. wystawy 
"Muzyka prowadząca ludzi" współorganizowanej  
w Brukseli przez Fundację Meakultura dotyczącej 

plakatów  poznańskiego artysty-grafika, Maxa 
Skorwidera.  
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. 

Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: 

 

 

 

RODZAJ 
PARTNERSTWA 

NAZWA PROJEKTU/ 
ZADANIA 

WYSOKOŚĆ 
ZAANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH I 
RZECZOWYCH 

REZULTAT  

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

Projektowe 
(SWW + Związek 
Organizacji Sieć 
Współpracy Barka + 
Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji 
Pozarządowych) 

Obywatelska 
Wielkopolska 

Projekt bezkosztowy; 
100 % PO KL – 674 224 zł 

 
Wkład merytoryczny i osobowy 

Szkolenia oraz doradztwo 
dla przedstawicieli  
wielkopolskich organizacji 
pozarządowych i 
administracji publicznej  
z „Modelu współpracy 
(…)” oraz wdrożenie jego 
niektórych elementów w 
wielkopolskich jst 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

Projektowe 
ośmiu instytucji (5 
organizacji pozarządowych i 
3 samorządy województw) 

Rady Pożytku do 
STANDARDowego użytku 

Projekt bezkosztowy; 
100 % PO KL – 2 121 865 zł 

 
Wkład merytoryczny i osobowy 

Forum Rad, Nowe rady 
pożytku na terenie 
województw: 
wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i lubuskiego, 
standardy działania rad, 
szkolenia i doradztwo, 
opracowanie standardów 
funkcjonowania takich ciał 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

Projektowe między SWW  
a Fundacją Forum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii 

Wielkopolska działa 
razem – wdrożenie 

standardów współpracy 
Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego i NGO 

Projekt bezkosztowy; 
100 % PO KL – 520 550,00 zł 

 
Wkład merytoryczny i osobowy 

Informacje w Rozdziale II 
pkt. 3 Sprawozdania 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Partnerstwo utworzone z 
inicjatywy Zarządu 
Województwa 
Wielkopolskiego wymagane 
przepisami prawa 
krajowego i unijnego 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2007-2013 

 

Udział w posiedzeniach 
KM WRPO 2007-2013 
zapewniający wpływ na 
kształt dokumentów 
programowych (w tym 
kryteriów wyboru 
projektów), a tym samym 
wpływ na sprawną 
realizację Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 
2007-2013 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Partnerstwo utworzone z 
inicjatywy ZWW wymagane 
przepisami prawa 
krajowego i unijnego 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

 

Udział w posiedzeniach 
KM WRPO 2014+ 
zapewniający wpływ na 
kształt dokumentów 
programowych (w tym 
kryteriów wyboru 
projektów), a tym samym 
wpływ na sprawną 
realizację WRPO na lata 
2014-2020 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca w zakresie 
wdrażania programu 
"Animator - Moje Boisko - 
Orlik 2012" na terenie 
Wielkopolski 

Program "Animator - Moje 
Boisko Orlik 2012" 

wynajem sali konferencyjnej  
UMWW  23.10.2015 r. 

wybór i współpraca z 
animatorami  
na terenie województwa 
wielkopolskiego 
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Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Organizacja Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 2015 w 
Półmaratonie w UMWW   
28.11.2015 r. 

Grand Prix Wielkopolski 
2015 w Półmaratonie 

50 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert oraz pomoc w 

realizacji podsumowania cyklu 

przeprowadzenie cyklu 
Grand Prix w 
półmaratonie oraz 
organizacja 
podsumowania 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Organizacja Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 2015 w 
Pływaniu 
Długodystansowym w 
siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego  
w dniu 23 listopada 2015 r. 

Grand Prix Wielkopolski 
2015 w Pływaniu 

Długodystansowym 

30 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert oraz pomoc  

w realizacji podsumowania cyklu 

przeprowadzenie cyklu 
Grand Prix w pływaniu 
długodystansowym oraz 
organizacja 
podsumowania 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Organizacja Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 2015 w 
Koszykówce 3 x 3  
w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego  
w dniu 19 listopada 2015 r. 

Grand Prix Wielkopolski 
2015 w Koszykówce 3 x 3 

20 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert oraz pomoc  

w realizacji podsumowania cyklu 

przeprowadzenie cyklu 
Grand Prix w koszykówce 
3 x 3 oraz organizacja 
podsumowania 

 

 
 

2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym  Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

 
W roku 2015 Gabinet Marszałka objął patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

(lub wyraził zgodę na jego udział w komitetach honorowych) 199 przedsięwzięć, których 

organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku 

publicznego. 

 

3. Konferencje, seminaria i sympozja,  w których udział brali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

 

3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

DEPARTAMENT
/ JEDNOSTKA 

TEMAT SPOTKANIA RODZAJ SPOTKANIA  TERMIN MIEJSCE 

Biuro 
Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Brukseli 

Możliwości wsparcia Lokalnych 
Grup Działania 

spotkanie z Posłem do 
Parlamentu Europejskiego, 

Andrzejem Grzybem 
18.11.2015 

Parlament 
Europejski w 

Brukseli 

Wyzwania, możliwości współpracy i 
wymiana dobrych praktyk między 
Lokalnymi Grupami Działania z 
Wielkopolski i Flandrii 

spotkanie Lokalnych Grup 
Działania z Wielkopolski i 

Flandrii  
19.11.2015 

Eeklo (siedziba 
belgijskiej LGD 

"Plattelandsloket")  

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Protokół dyplomatyczny szkolenie 16.11.2015 Siedziba UMWW 

Spotkanie informacyjne w ramach 
projektu "Wielkopolska Sieć 
Współpracy Zagranicznej" 

konferencja 08.05.2015 
Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w 
Poznaniu 

Debata podsumowująca projekt 
"Wielkopolska Sieć Współpracy 
Zagranicznej" 

konferencja 19.11.2015 
Wydział Nauk 
Politycznych i 

Dziennikarstwa UAM 
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Wizyta studyjna przedstawicieli 
ukraińskiej administracji centralnej  
i samorządowej  

spotkanie 26.06.2015 Siedziba UMWW 

Wizyta studyjna samorządowców  
z Obwodu Charkowskiego 

wizyta studyjna 29.06-3.07.2015 
Siedziba UMWW, 

instytucje 
zewnętrzne 

Projekt „Praktyczne aspekty 
integracji europejskiej i układu 
stowarzyszeniowego z UE  
na przykładzie Polski” 

spotkanie 07.10.2015 Siedziba UMWW 

Gabinet 
Marszałka 

Obchody 75. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki 
Polaków na Sybir  

uroczystości 13.04.2015 Poznań 

XVII Wojewódzko-Archidiecezjalne 
Dożynki Wielkopolskie                                

impreza 30.08.2015 Buk 

obchody 76. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego                                   

uroczystości 27-28.09.2015 Poznań 

Obchody 97. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego               

uroczystości 27.12.2015  Poznań 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

Gala Wolontariatu konferencja 03.12.2015 
Poznań, siedziba 

UMWW 

spotkanie nt Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 

konferencja 03.12.2015 j.w. 

Drzwi Otwarte dla organizacji 
pozarządowych 

inne 03.12.2015 j.w. 

Targi Szkolnych Kół Wolontariatu inne 03.12.2015 j.w. 

Departament 
Gospodarki 

Światowe Dni Innowacji 2015 - 
warsztat aktywizujący dla 
przedstawicieli miasta i gminy 
Września przy zastosowaniu 
metodologii Design Thinking, 
wypracowującego korzystne dla 
przestrzeni miejskiej rozwiązania 
architektoniczno - organizacyjne 

warsztat 05.09.2015 Września 

Warsztaty Biznesowe dla 
specjalistów z wielkopolskich 
Instytucji Otoczenia Biznesu, 
świadczących usługi na rzecz 
wielkopolskich przedsiębiorców:  
Warsztat II: wzornictwo w procesie 
powstawania nowego produktu, 
w odniesieniu do następujących 
obszarów inteligentnej specjalizacji 
regionalnej Wielkopolski:  „Wnętrza 
przyszłości”, „Biosurowce i żywność 
dla świadomych konsumentów” oraz 
„Przemysł jutra”. 

warsztat 24-25.11.2015 Poznań 

Warsztaty Biznesowe dla 
specjalistów z wielkopolskich 
Instytucji Otoczenia Biznesu, 
świadczących usługi na rzecz 
wielkopolskich przedsiębiorców:  
Warsztat I: rebranding – zmiana 
wizerunku firmy, w odniesieniu do 
następujących obszarów 
inteligentnej specjalizacji regionalnej 
Wielkopolski:  „Wnętrza przyszłości”, 
„Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów” oraz 
„Rozwój oparty na ICT”; 

warsztat 3-4.12.2015 Poznań 

WIELKOPOLSKI DOM - wystawa 
ponad 30 wybranych projektów, 
które powstały w trakcie procesu 

wystawa 26.10-27.11.2015 Poznań 
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dydaktycznego w pracowniach 
Uniwersytetu Artystycznego, School 
of Form oraz na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu i zostały 
wdrożone do produkcji lub 
opracowane na specjalne życzenie 
firm.  

Pilotażowy warsztat dla 
pracowników przedsiębiorstw oraz 
projektantów ukierunkowany na 
pobudzenie efektywnej współpracy 
pomiędzy tymi grupami. 

warsztat 
10-11.12.2015, 

18.12.2015 
Poznań 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Dobre praktyki programu  
"Animator - Moje Boisko Orlik 2012" 

konferencja 23.10.2015 Poznań, siedziba 
Urzędu 

Marszałkowskiego 

Wielkopolskie Obchody Światowego 
Dnia Turystyki 

inne 25.09.2015 Kościan 

XXIV Ogólnopolski Przegląd Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej 

inne 15-17.10.2015 Poznań 

"Popłyń z nami".  
Rozpoczęcie sezonu wodniackiego 
2015 w Wielkopolsce.  
IV Biesiada Rybna w Obornikach 

inne 16.05.2015 Oborniki 

Warsztaty szkoleniowe  
"Szlak jako produkt turystyczny" 

szkolenie 17-19.06.2015 Ślesin 

Departament 
Zdrowia 

Szkolenie dla Liderek Działań 
Trzeźwościowych z zakresu 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie  

szkolenie 2-3.10.2015 r. OIE Rokosowo 

 
 
3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

LP. TEMAT SPOTKANIA 
RODZAJ 

SPOTKANIA  
TERMIN MIEJSCE 

1.  
Cykliczne spotkania Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

(WOA) + Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne (NOA) 
spotkania 

 styczeń – grudzień 
2015 

Poznań 

2.  
Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów 

pieczy zastępczej 
konferencja 19.06.2015 Poznań 

3.  SAC Adopcja szkolenie 25-27.11.2015 
Poznań, Piła, 

Leszno 

4.  Standardy pracy WOA szkolenie 
10.12.2015 i 
21.12.2015 

Poznań 

5.  
Współpraca w zakresie realizacji projektu "Usługi 
preadopcyjne wsparciem procesu adopcyjnego" . 
Wypracowanie wspólnych założeń do projektu.  

spotkanie 21.12.2015 Poznań 

6.  
Targi Przedsiębiorczości - jarmark 

Bożonarodzeniowy  
targi 12.12.2015 r. Konin 

7.  
Stoiska wystawiennicze podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego na Starym Rynku w Poznaniu    
targi 01-30.12.2015 r. Poznań 

8.  
Targi Przedsiębiorczości - Kiermasz 

Bożonarodzeniowy  
targi 19-20.12.2015 r. Czarnków 

9.  
Targi Przedsiębiorczości Społecznej- giełda 

pomysłów, Partnerska choinka oraz akcja społeczna- 
Dzień Wolontariusza  

targi/ spotkania  03-04.12.2015 r. 
Leszno, Śmigiel, 
Rawicz, Krobia 

10.  
Certyfikacja PES- organizacja prac kapituły oraz gali 
wręczenia certyfikatów znak "zakup prospołeczny" 

gala 16.12.2015 r. Poznań 

11.  
Festyn rodzinny w ramach świętowania 25 lat 

samorządności w Polsce 
festyn 12.09.2015 r.  Baranowo 

12.  
 Konferencja pn. "Wielkopolska sercem Polski - o 

jakości opieki mowa" 
konferencja 26.11.2015 r. Kalisz 

13.   Targi Aktywni 50+ - VI edycja targi 27-28.03.2015 r. Poznań 
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3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

L
P

. 

TEMAT SPOTKANIA 
RODZAJ 

SPOTKANIA  
TERMIN MIEJSCE 

1.  Europejskie Dni Pracy - Polska 2015 targi pracy 22.10.2015 r. 
Internet, WUP Poznań, PUP, 

OHP 

2.  
Krajowy Fundusz Szkoleniowy i zapotrzebowanie  

na kwalifikacje zawodowe 

konferencja  
w ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego 

Rynku Pracy  

02.06.2015 r. 
Collegium Da Vinci, ul. Gen. 

Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 
Poznań 

3.  
Profilowanie usług dla osób bezrobotnych.  
Możliwości i ograniczenia wybranych grup 

bezrobotnych na wielkopolskim rynku pracy 

konferencja  
w ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego 

Rynku Pracy  

06.10.2015 r. 
Collegium Da Vinci, ul. Gen. 

Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 
Poznań 

4.  
WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. 

Targi Funduszy Europejskich  
konferencja 

informacyjna/targi 
06.05.2015 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa  

im. S. Staszica,  
Piła 

5.  
WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. 

Targi Funduszy Europejskich  
konferencja 

informacyjna/targi 
08.05.2015 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa  

im. J.A. Komeńskiego, Leszno 

6.  
WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. 

Targi Funduszy Europejskich  
konferencja 

informacyjna/targi 
18.05.2015 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa  

im. Prezydenta  
S. Wojciechowskiego, Kalisz 

7.  
WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. 

Targi Funduszy Europejskich  
konferencja 

informacyjna/targi 
20.05.2015 r. 

MTP,  
Poznań 

8.  
WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. 

Targi Funduszy Europejskich  
konferencja 

informacyjna/targi 
28.05.2015 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Konin 

9.  Drzwi otwarte dla organizacji pozarządowych 
stoisko 

informacyjne/targi 
03.12.2015 r.  UMWW 
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3.4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 

TEMAT SPOTKANIA 

RODZAJ 
SPOTKANIA 
(seminarium/ 
konferencja/ 

szkolenie/inne) 

TERMIN MIEJSCE 
GŁÓWNY 

ORGANIZATOR 
PARTNERZY 

WORD w Koninie 

Festyn Integracyjno-
Edukacyjny „Bezpiecznie, 

zdrowo i sportowo” na Placu 
Wolności w Koninie 

Festyn 14.02.2015r. Konin 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej "Młodzi - 
Aktywni" 

 

Szkolenie dla rowerzystów                                         
w zakresie: „Bezpiecznych 

zachowań na drodze”. Celem 
zorganizowanego szkolenia, w 
którym uczestniczyło około 60 

rowerzystów było 
przypomnienie i utrwalenie 

przepisów ruchu drogowego, 
zaprezentowanie 

najczęstszych wykroczeń 
popełnianych przez 

rowerzystów oraz przybliżenie 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom zdarzeń 

drogowych ze szczególnym 
uwzględnieniem najczęstszych 

urazów rowerzystów. 

Szkolenie 13.03.2015r. Konin WORD w Koninie 

KTSR "Sport 
Club Konin"                              
STR "Ciklo"                                                          

PTTK Oddział  
w Koninie 

Festyn „Dni Chorznia” Festyn 30.05.2015r. Konin 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej "Młodzi - 
Aktywni" 

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka                               
"W gościnie u indiańskiego 

wodza” – Park im. F. Chopina                    
w Koninie 

Festyn 31.05.2015r. Konin 
Młodzieżowy Dom 
Kultury w Koninie 

Młodzieżowy 
Dom Kultury  
w Koninie;                   

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci  

w Koninie  
Stowarzyszenie 

Aktywności 
Lokalnej "Młodzi - 

Aktywni" 

Międzyszkolny Maraton 
Sportowy 

Szkolenie 01.06.2015r. Konin 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej "Młodzi - 
Aktywni" 

 

VII Otwarte Mistrzostwa 
Klubów HDK PCK  

„W zabawach na plaży” 
Turniej 09.08.2015r. 

Licheń 
Stary 

Klub Honorowych 
Dawców Krwi 

PCK "STRAŻAK"                   
Licheń Stary 

 

Festyn rodzinny w Rzgowie Festyn 29.08.2015r. Rzgów OSP w Rzgowie 
OSP w 

Barłogach 

VIII Konińska Masa 
Rowerzystów, czyli Konin bez 

samochodu 2015 
Rajd rowerowy 19.09.2015r. 

Konin-
Rosocha-

Konin 
WORD w Koninie 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej "Młodzi - 
Aktywni",                               

KMP w Koninie,                                   
Urząd Gminy  

i Miasta                       
w Golinie 
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Powiatowe Dni Rodziny Festyn 20.09.2015r. Żychlin 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, 

Edukacji, Promocji 
Zdrowia i 

Rehabilitacji w 
Koninie 

KMP w Koninie, 
Starostwo 
Powiatowe                           
w Koninie 

I Licheński Bieg w hołdzie                       
Św. Jana Pawła II 

Szkolenie 04.10.2015r. 
Licheń 
Stary 

OSP Licheń Stary KMP w Koninie 

Piknik rodzinny przy Szkole 
Podstawowej Nr 9 w Koninie 

Festyn 09.10.2015r. Konin 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej "Młodzi - 
Aktywni" 

 

 

 

WORD w Pile 

Konkurs z Prawem jazdy w 
dorosłość dla uczniów 
ponadgimnazjalnych 

konkurs marzec 
WORD w 

Pile 
WORD w Pile 

Komenda Hufca 
ZHP Piła 

Eliminacje powiatowe do 
Ogólnopolskiego turnieju BRD 

turniej kwiecień 

ZS nr 2 w 
Pile 

Miejskiej 
Miasteczko 

Ruchu 
Drogowego 

KPP w Pile 
WORD w Pile, 

Komenda Hufca 
ZHP w Pile 

Ogólnopolski turniej 
bezpieczeństwa drogowego - 

eliminacje wojewódzkie 
turniej maj 

ZS nr 2 w 
Pile 

Miejskiej 
Miasteczko 

Ruchu 
Drogowego 

PZM 
WORD w Pile, 

Komenda Hufca 
ZHP w Pile 

Wojewódzki turniej 
bezpieczeństwa drogowego 

dla ośrodków szkolno - 
wychowawczych 

turniej maj 
MTP w 

Poznaniu 
PZM WORD w Pile 

Ogólnopolski turniej 
motoryzacyjny - turniej 

wojewódzki 
turniej maj 

Tor 
Poznań 

PZM WORD w Pile 

 

 

4. Współpraca Gabinetu Marszałka z organizacjami kombatanckimi  

 

Gabinet Marszałka UMWW zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej 

Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz innych związków kombatanckich. 

UMWW pokrywa koszty wynajmu pomieszczeń pięciu organizacjom kombatanckim (czynsz  

i media). Ponadto Gabinet Marszałka wielokrotnie w ciągu roku zamawia dla kombatantów 

sale od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uroczystości i spotkania członków 

związków kombatanckich.  

 

Gabinet Marszałka wspiera ww. organizacje w następujących formach: 

 

1) Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, związki kombatanckie: 

Gabinet Marszałka zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej Radzie 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2015 roku Rada odbyła dwa posiedzenia. 

Omawiano na nich m.in. realizację postanowień zawartych w nowelizacji ustawy  

o kombatantach, a dotyczących szczególnych uprawnień do leczenia dla kombatantów, 

kalendarz uroczystości kombatanckich, nowelizację ustawy o bezpłatnych lekach  
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dla żołnierzy - górników. WRKiOR zapewniła, że zwróci się do Urzędu ds. Kombatantów  

i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) o rozszerzenie uprawnionych do darmowych 

leków. Ponadto zaapelowano do przedstawiciela Kuratorium Oświaty o pomoc  

w zwiększeniu udziału młodzieży w uroczystościach patriotycznych i występowaniu  

z pocztem sztandarowym. 

2) Współpracuje ze związkami kombatanckimi przy tworzeniu kalendarium uroczystości  

na dany rok kalendarzowy oraz monitoruje i informuje związki kombatanckie  

o obwieszczeniach zamieszczanych na stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej, zmianach prawa kombatanckiego, 

ustanowieniu nowych odznaczeń. 

3) Pomaga osobom indywidualnym i związkom kombatanckim w załatwianiu ważnych 

spraw dla organizacji, interweniuje w indywidualnych sprawach kombatantów,  

np. w respektowaniu uprawnień kombatantów do leczenia poza kolejnością. 

4) Marszałek lub jego przedstawiciele często uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, 

obradach, zjazdach wyborczych, walnych zgromadzeniach organizowanych przez 

związki kombatanckie. 

5) Działalność informacyjna i doradcza: 

W 2015 roku systematycznie udzielano informacji osobom starającym się o status 

kombatanta/osoby represjonowanej, status wdowy/wdowca po małżonku 

kombatancie/osobie represjonowanej, osobom deportowanym do pracy przymusowej. 

Pracownik ds. Kombatantów  wskazywał instytucje: archiwa, instytuty naukowe, urzędy 

miast i gmin etc., w których należy szukać informacji, dokumentów, dowodów 

niezbędnych do uzyskania uprawnień kombatanckich i dodatków dla osób 

poszkodowanych przez III Rzeszę. Pomoc w pisaniu pism do instytucji, m.in. ZUS, AP, 

IPN, kontaktowanie się z różnymi instytucjami w sprawach kombatantów. 

6) Opieka zdrowotna: 

Średnia wieku kombatantów wynosi 88 lat, w związku z czym szczególne znaczenie mają 

dodatkowe uprawnienia kombatantów w zakresie dostępu do usług medycznych.  

W związku z występowaniem przypadków niestosowania przez placówki medyczne 

obowiązujących norm prawnych, w dniu 23 kwietnia 2015 r. zorganizowano w Sali 

Sesyjnej WUW szkolenie informacyjne dla pracowników rejestracji wielkopolskich 

przychodni zdrowia. Z kolei 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu WRKiOR członkom Rady 

Kombatantów przedstawiono obowiązujące uprawnienia kombatantów, inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych w tym zakresie. 

7) Wsparcie administracyjne i finansowe - w 2015 r. Gabinet pokrywał koszty transportu 

zewnętrznego dla przedstawicieli organizacji kombatanckich na różnego rodzaju 

wydarzenia i uroczystości (w sumie 15).   

8) W 2015 r. UMWW przekazał Związkowi Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 

sprzęt komputerowy oraz drukarkę. Ponadto pomalowano siedziby związków oraz 

wymieniono niektóre stare meble – biurka, szafy i krzesła. 

9) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych zobowiązuje samorządy 

województw do utworzenia Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy 

Opozycji i Osób Represjonowanych działającej przy Zarządzie Województwa. Rada jest 

w trakcie tworzenia, w porozumieniu z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych wytypowano kandydatów do prac w Radzie. Na prośbę Szefa 

UdsKiOR Gabinet zorganizował i sfinansował uroczystość przekazania Powstańcom 
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Warszawskim z Wielkopolski „Medali Pamiątkowych z okazji 70. rocznicy Powstania 

Warszawskiego” (20 marca 2015 r.). 

 

Inne działania Gabinetu Marszałka na rzecz organizacji pozarządowych: 

– ufundowanie radioodtwarzacza dla grupy teatralnej Makuszaki ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku – laureata II miejsca regionu V podczas 

XV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana" organizowanego przez Fundację Anny 

Dymnej Mimo Wszystko (09.03.2015), 

– ufundowanie wiatrówki wraz z osprzętem na rzecz Towarzystwa Byłych Żołnierzy  

i Przyjaciół 15.Pułku Ułanów Poznańskich w związku z organizacją przez 

stowarzyszenie zawodów podczas Dni Ułana (17-19.04.2015). 
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym  
w ramach zadań lub kompetencji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego poza Programem współpracy    
 

1. Departament Kultury  

LP. PODMIOT I NAZWA ZADANIA  RODZAJ WSPARCIA 

WYSOKOŚĆ 
PRZEKAZANYCH 

ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

1.  
Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i 

Młodzieży Schola Cantorum - Organizacja XXXVII 
Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum 

współorganizacja 35 000 zł 

2.  Wydawnictwo Miejskie Posnania - usługa promocyjna współorganizacja 6 000 zł 

3.  
Fundacja Muzeów Wielkopolskich - Konkurs na wydarzenie 

muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2014 
współorganizacja 20 000 zł 

4.  
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział 

w Poznaniu 
współorganizacja 10 000 zł 

5.  
Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. G. P. 

Telemanna w Poznaniu - XII Międzynarodowy Konkurs 
Skrzypcowy im. G. P. Tellemanna 

współorganizacja 40 000 zł 

6.  
Polskie Wydawnictwo Wydawców Książek - Wystawa B. 

Truchanowskiej w ramach cyklu "Mistrz ilustracji" 
współorganizacja 29 520 zł 

7.  
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN - 

organizacja 16. Letniego Pogotowia Sztuki  
współorganizacja 8 000 zł 

8.  
Konińska Fundacja Kultury - organizacja warsztatów 
polsko-niemieckiej młodzieżowej orkiestry jazzowej 

Wielkopolska-Dolna Saksonia 
współorganizacja 6 000 zł 

9.  
Towarzystwo im. Feliksa . Nowowiejskiego - organizacja V 

Międzynarodowego Konkursu Organowego  
im. F. Nowowiejskiego 

współorganizacja 8 000 zł 

10.  
Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego "Dixie 

Club' w Poznaniu - udział w trasie koncertowej w 
Niemczech 

współorganizacja 2 000 zł 

11.  
Fundacja Muzeów Wielkopolskich - Tour Salon 2015 - 

prezentacja muzeów wielkopolskich 
współorganizacja 20 000 zł 

12.  Związek Literatów Polskich - konfrontacje  współorganizacja 10 000 zł 

13.  Stowarzyszenie Wędrowni Architekci  współorganizacja 10 000 zł 

14.  Fundacja Akademii Muzycznej - Europejska Szkoła Jazzu  współorganizacja 4 000 zł 

15.  
Stowarzyszenie Astigmatic - Czy świat potrwa jeszcze trzy 

kwadranse…? Enigma 2015 
współorganizacja 22 000 zł 

16.  
Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego - 
wykonanie 10 statuetek rzeźby pomnika gen. J. Dowbora 

Muśnickiegow Lusowie 
współorganizacja 8 000 zł 

17.  Stowarzyszenie im. W. Hulewicza - nagroda W. Hulewicza współorganizacja 6 000 zł 

18.  
Kościół Ewangelicko-Metodyczny w Poznaniu - 

Ekumeniczne Święto Biblii  
współorganizacja 15 000 zł 

19.  
Fundacja Fabryka Sztuki - XIII Poznański Festiwal 

Mozartowski "Mozart po niemiecku"  
współorganizacja 5 000 zł 
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20.  
Fundacja Rodziny Wiłkomirskich - organizacja koncertu w 
ramach uroczystości nadania KTM im. A. Wiłkomirskiego 

współorganizacja 10 000 zł 

21.  
Stowarzyszenie Kulturalne Trzeciego wieku - koncert 

galowy w Teatrze Polskim 
współorganizacja 6 000 zł 

22.  Związek Literatów Polskich  współorganizacja 5 000 zł 

23.  
Stowarzyszenie Film Kraków - postprodukcja filmu 

dokumentalnego pt. Jarocin. Pod prąd 
współorganizacja 12 000 zł 

24.  
Stowarzyszenie Teatralne Teatr Biuro Podróży - 

prezentacja spektaklu w Charkowie 
współorganizacja 8 500 zł 

RAZEM 306 020 zł  

 

2. Departament Organizacyjny i Kadr  

 

W ramach realizacji "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce  

na lata 2012-2020”. 

 

Środki przekazane do ZOSP OSP w Poznaniu, który przekazał sprzęt do 74 jednostek OSP.  

 

Przeznaczeniem przekazanej dotacji jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem.  

 

Wspieranie przez SWW Ochotniczych Straży Pożarnych wpisane jest w Celu strategicznym 

9. „Wzrost  bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem”, Celu operacyjnym 9.5 

„Budowa regionalnych systemów zabezpieczania i reagowania na zagrożenia” Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020”. 

 

Łączna kwota dofinansowania OSP w 2015 r. wyniosła 5 000 000,00 zł 

 

3. Gabinet Marszałka 

 PODMIOT I NAZWA ZADANIA  RODZAJ WSPARCIA 

WYSOKOŚĆ 
PRZEKAZANYCH 

ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

1.  XVIII Dzień Judaizmu Stowarzyszenie Coexist 
usługa promocji województwa 
podczas XVIII Dnia Judaizmu 

4 000 zł 

2.  
Wznowiona edycja publikacji "Generał Józef Dowbor Muśnicki. Zarys 
biografii" - Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego  

usługa promocji województwa w 
publikacji 

4 500 zł 

3.  
Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Wielkopolska w 2015 roku  

usługa promocji województwa w 
czterech kolejnych numerach 

kwartalnika 
2 400 zł 

4.  
X Ogólnopolska Konferencja Duszpasterzy - Instruktorów Harcerskich 
(7-10 kwietnia 2015) - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska - Hufiec Poznań 

usługa promocji województwa 
podczas konferencji 

3 000 zł 

5.  
Uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy o Narwik (24-31.05.2015) - 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec 
Poznań  

usługa promocji województwa 
wielkopolskiego podczas 

uroczystości 
39 550 zł 
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6.  
VI Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919  

usługa promocji województwa 
podczas zjazdu 

3 500 zł 

7.  
Publikacja płk. rez. dr. Józefa Zielińskiego  pt. Wielkopolanie w Bitwie 
o Anglię - Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 

usługa promocji województwa w 
publikacji 

10 000 zł 

8.  
IV Dni pracy organicznej w dniach 19-26 kwietnia 2015 - Unia 
Wielkopolan 

usługa promocji podczas IV Dni 
Pracy Organicznej 

2 500 zł 

9.  
Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
(7 września 2015)  

usługa promocji podczas jubileuszu 5 000 zł 

10.  
Spektakl "Nasze drogi do wolności (...)" w 35. rocznicę powstania 
NSZZ "Solidarność"(4 lipca 2015) - Stowarzyszenie Centrum dialogu, 
edukacji i dobrych praktyk 

usługa promocji podczas spektaklu 10 000 zł 

11.  
Dzień Tradycji na Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu (22 czerwca 
2015) - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  

usługa promocji podczas 
wydarzenia 

4 400 zł 

12.  
"XXI numer rocznika Wielkopolski Powstaniec, rok 2015" - 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  

usługa promocji w publikacji 7 000 zł 

13.  
Wydanie publikacji "Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło" - 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań 

usługa promocji w publikacji 10 000 zł 

14.  

Współorganizacja uroczystości 97. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w dniach 27-28.12.2015 w Poznaniu i Warszawie 
pod wspólną nazwą "Uczczenie pamięci Powstańców Wielkopolskich" 
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec 
Poznań  

umowa - współpraca w zakresie 
przygotowania działań związanych 

z organizacją obchodów 
23 400 zł 

15.  
Propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i upamiętnienie  97. 
rocznicy jego wybuchu w związku z organizacją "Biegu Powstania 
Wielkopolskiego" - Stowarzyszenie "Bieg Powstania Wielkopolskiego" 

usługa promocji województwa 
podczas biegu 

14 000 zł 

16.  
Inscenizacja historyczna - przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do 
Poznania (26 grudnia 2015) - Stowarzyszenie Poznański Chór 
Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego  

usługa promocji podczas 
inscenizacji historycznej 

4 000 zł 

17.  3. zeszyt wspomnień Ocalić od zapomnienia - Związek Sybiraków usługa promocji w publikacji 2 400 zł 

RAZEM 149 650 zł 

 

4. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 

DEPARTAMENT
/ JEDNOSTKA 

NAZWA ZADANIA 
LICZBA 
OFERT 

LICZBA 
UMÓW 

WYSOKOŚĆ 
PRZEKAZANYCH 

ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Współorganizacja w przygotowaniu XVI Międzynarodowych 
Warsztatów Flażoletowych  

(Fundacja Poznań-Ille et Vilaine Dom Bretanii) 
- 1 23 000 zł 

Współorganizacja konferencji „Tak daleko, tak blisko. Imigranci  
z Europy Wschodniej w Wielkopolsce. O szansach gospodarczych  

i ryzykach społecznych” (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
"Polska-Ukraina" w Poznaniu) 

- 1 8 000 zł 

Współorganizacja projektu "Międzynarodowe Spotkania Młodzieży" 
(Fundacja im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu) 

- 1 18 000 zł 

Związek Miast Polskich - 1 23 000 zł 

Razem Biuro Współpracy Międzynarodowej  72 000 zł 

Departament 
Sportu i Turystyki 

Zakup zdjęć i tekstów na stronę internetową 
www.szlakpiastowski.pl 

2 2 16 154 zł 

Departament 
Sportu i Turystyki 

Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego  
do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

- - 800 000 zł 

Razem Departament Sportu i Turystyki 816 154 zł 
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Departament 
Zdrowia  

Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrów Integracji Społecznej   4 3 875 336 zł 

Departament 
Zdrowia 

Kampania Drugie Życie - - 3 999,35 zł 

Razem Departament Zdrowia 879 335,35 zł 

RAZEM  1 767 489,35 zł 

 

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

NAZWA ZADANIA/KONKURSU 
PODSTAWA 

PRAWNA 

LICZBA 

OFERT 

LICZBA 
PODPISANYCH 

UMÓW 

WYSOKOŚĆ 
PRZEKAZANYCH 

ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2015 r. 
w dyspozycji SWW zadania:  
– prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

w różnych typach placówek; 
– organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 

grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób niepełnosprawnych-aktywizujących 
zawodowo i społecznie te osoby; 

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów 
dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących procesu integracji osób 
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku  
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności 
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności 
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  
i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 

– organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań  
na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek 
pracy, w szczególności przez: 
a) doradztwo zawodowe, 
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi 
życiowej i zawodowej, 
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu 
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i 
utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 

– Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 

ustawa z dnia 27 
sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.) 

134 88 

3 200 000 zł 
(środki PFRON 
będące  
w dyspozycji 
SWW) 

Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej; 
Przekazano środki finansowe 2 organizacjom pozarządowym, 
które są organizatorami ZAZ:  
- Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile na 
dofinansowanie kosztów działania  Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Pile 
- Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie na dofinansowanie kosztów działania  
Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie 

ustawa z dnia 27 
sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.) 

nd. 

zawarto 2 
umowy na 
przekazanie 
środków  z 
budżetu SWW 
oraz podpisano 
aneksy do 2 
umów 

2 986 783 zł           
(środki PFRON) 
263 168 zł                 
(środki SWW) 

Zlecenie prowadzenia niepublicznego ośrodka adopcyjnego 
podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-
opiekuńcze przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej 

ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie 
pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2013,  poz. 

nd. 2 

870 000 zł 
(środki z budżetu 
państwa 
przekazane w 
ramach zadania 
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20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 
dziecka; 
prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych zostało 
zlecone 3 organizacjom pozarządowym: Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział 
Powiatowy w Koninie, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Kaliszu oraz Chrześcijańskiemu Ośrodkowi 
Adopcyjnemu PRO FAMILIA w Poznaniu 

135) zleconego) 

RAZEM  134 92 7 319 951 zł 

 

6. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

Lp. JEDNOSTKA NAZWA ORGANIZACJI RODZAJ WSPARCIA 

WYSOKOŚĆ 
PRZEKAZANYCH 

ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

1.  WORD Kalisz Zarząd Osiedla Nr 4 w Pleszewie 
Kamizelki oraz elementy odblaskowe 
dla dzieci biorących udział w festynie 

123,64 zł 

2.  WORD Kalisz 
Kaliskie Towarzystwo Sportowe 

„Supermaraton” 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników 31 supermaratonu 
„Kalisia” 

147,60 zł 

3.  WORD Kalisz 
Zarząd Rejonowego PCK  

w Kaliszu 

Drobne nagrody promujące BRD dla 
krwiodawców oddających krew dla 
ofiar wypadków drogowych 

301,71 zł 

4.  WORD Kalisz 
Zarząd Rejonowego PCK  

w Kaliszu 

Nagrody dla najbardziej 
zdeterminowanych krwiodawców  
w rzeczywistym oddawaniu krwi dla 
ofiar wypadków drogowych; 
Współorganizacja obchodów „Dni 
Honorowego Krwiodawstwa” 

199,80 zł 

5.  WORD Kalisz 
Klub Turystyki Kolarskiej 

„CYKLISTA” Przy Kaliskim 
Oddziale PTTK 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników rajdu "Z 
przedszkolakiem na rowerze"  

82,09 zł 

6.  WORD Kalisz 
Klub Turystyki Kolarskiej 

„CYKLISTA” Przy Kaliskim 
Oddziale PTTK 

Nagrody dla uczestników 
II Ogólnopolskiego Rajdu 
Rowerowego „Poznaj Kalisz i 
Okolice”, którzy zwyciężyli w 
konkursie z przepisów ruchu 
drogowego  

95,92 zł 

7.  WORD Kalisz 

Oddział Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP 
Województwa Wielkopolskiego 

Pulsoksymetry (57 szt.)  
za łączną kwotę 39.999,84 zł – 
będące doposażeniem jednostek 
OSP biorących udział w ratownictwie 
drogowym 

39 999,84 zł 

8.  WORD Kalisz 
Klub Turystyki Rowerowej "Powiat 

Kaliski" 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników rowerowego pikniku nad 
Prosną  

35,88 zł 

9.  WORD Kalisz Rada Osiedla Tyniec w Kaliszu 
Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu Święta Osiedla 
Tyniec pikniku nad Prosną  

109,26 zł 

10.  WORD Kalisz 
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska Poznań 
Hufiec Kalisz 

Kamizelki odblaskowe dla 
uczestników imprezy "Wędrownicza 
Warta 2015"  

119,40 zł 

RAZEM WORD KALISZ 41 215,14 zł 

11.  WORD Piła 

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- OSP Krucz 

- 1485 

12.  WORD Piła 

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- OSP Wysoka 

- 3799 
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13.  WORD Piła 

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- OSP Rusiec 

 906 

14.  WORD Piła 

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- OSP Głomsk  

 2500 

RAZEM WORD PIŁA 8 690 zł 

15.  
Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny 
im. Oskara 

Bielawskiego  
w Kościanie 

b.d. kursy 4 187,97 zł 

16.  b.d. szkolenia 4 417,00 zł 

17.  b.d. prenumerata, zakup czasopism 1 740,75 zł 

18.  b.d. konferencja 1 044,75 zł 

RAZEM SZPITALE 11 390,47 zł 

 
  


