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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji 
konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 

 
DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

 
Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

1. Wspieranie 
projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego 
służących kształtowaniu 
szacunku do własnego 
państwa, jego historii, 
kultury  i tradycji oraz 
rozwijaniu umiejętności 
świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego 
uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu 
publicznym. 

XXIV Konkurs Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym 

Towarzystwo Samorządowe 24.04.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*Rozstrzygnięcie Konkursu, które 
osiągnęło założone cele,  którymi 
było przybliżenie młodzieży 
wiedzy z zakresu funkcjonowania  
i rozwoju samorządu 
terytorialnego, zainteresowanie 
jej ideą samorządności w 
kontekście ogólnokrajowym jak  
i indywidualnym. 

Zaproszono 460 
gimnazjów  
w województwa 
Wielkopolskiego;  
w etapie powiatowym 
wzięło 415 uczniów;  
w ostatecznej 
rozgrywce wzięło 
udział 56 finalistów 
oraz 42 opiekunów; 
200 osób było 
zaangażowanych w 
koordynowanie , udział 
w komisjach, pomoc 
organizacyjną, 
fundowanie nagród; 
finał był organizowany 
z udziałem publiczności 
ok. 150 osób 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

1. Wspieranie 
projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego 
służących kształtowaniu 
szacunku do własnego 
państwa, jego historii, 
kultury  i tradycji oraz 
rozwijaniu umiejętności 
świadomego 

Wolne miasto- Powstanie 
Wielkopolskie 

ZHR Okręg Dolnośląski, Zarząd 
Obwodu Ostrzeszowskiego 

24.04.2017r.           
  -30.11.2017r. 

*Przeprowadzenie 12 wywiadów z 
rodzinami Powstańców 
Wielkopolskich;  
*Organizacja panelu 
dyskusyjnego; 
*Wykłady połączone z grą miejską; 
*Apel z udziałem patroli i 
społeczeństwa. 

Wywiad z 12 osobami; 
W panelu dyskusyjnym 
wzięło udział 100 osób; 
W 26 lekcjach wzięło 
udział 1300 uczniów; 
W grze miejskiej wzięło 
udział 435 osób; Udział 
w apelu około 1000 
osób; 
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korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego 
uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu 
publicznym. 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

1. Wspieranie 
projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego 
służących kształtowaniu 
szacunku do własnego 
państwa, jego historii, 
kultury  i tradycji oraz 
rozwijaniu umiejętności 
świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego 
uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu 
publicznym. 

Obóz szkoleniowy klas 
wojskowych z LO w Kole 

Stowarzyszenie absolwentów, 
przyjaciół i sympatyków Liceum 

Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Kole 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*Poranne spotkania na apelu z 
odśpiewaniem hymnu Polski oraz 
wciągnięcie flagi państwowej na 
maszt; * Uczniowie wraz ze 
ślubowaniem otrzymują mundur i 
do końca nauki dbają o jego 
estetykę; *Młodzież poznaje 
siebie, możliwość liczenia na 
kolegę w sytuacjach kryzysowych; 
dbanie o dobro drugiego 
człowieka *poprawa relacji 
wewnątrzgrupowych *Poznanie 
kultury i tradycji Wielkopolski 

60 osób 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

1. Wspieranie 
projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego 
służących kształtowaniu 
szacunku do własnego 
państwa, jego historii, 
kultury  i tradycji oraz 
rozwijaniu umiejętności 
świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego 
uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu 
publicznym. 

Moc głosu- program edukacji 
obywatelskiej dla dzieci i 
młodzieży w subregionie 

konińskim 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Choragiew Wielkopolska Hufiec 

Konin 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*szkolenie dla młodych liderów; 
*przeprowadzenie festynów w 
lokalnych społecznościach;  
*udział w akcjach patriotycznych; 
*organizacja happeningów z okazji 
Dnia Flagi; 
*zwiększenie świadomości 
korzystania z procedur 
demokratycznych; 

50 osób - grupa 
młodzieży 
uczestnicząca w 
szkoleniu dla młodych 
liderów; uczestnicy 10 
festynów, 
happeningów; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 

Południowa wielkopolska dla 
uczestników VIII 

Stowarzyszenie na rzecz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i 

II stopnia w Kaliszu TRYTON 

15.05.2017r.           
  -30.11.2017r. 

*Przekazanie wiedzy o regionie 
Południowej Wielkopolski gościom 
z całej Polski przybyłej do Kalisza 

47 osób - wzięło udział 
w warsztatach; 48 osób 
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Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Ogólnopolskiego Festiwalu 
Trębaczy w Kaliszu 

na VIII Ogólnopolski Festiwal 
Trębaczy;*Udział w warsztatach 
prowadzonych przez wybitnego 
trębacza; 

- uczestników 
Festiwalu; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Wielkopolska na szkle malowana Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
PROMYK w Broniszewicach 

01.05.2017r.             
-30.11.2017r. 

*Warsztaty rysunku na szkle w 3 
szkołach; 
*Wystawa szkolna;  
*Wystawa w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Czerminie; *Wycieczki 
do atrakcji turystycznych 
Wielkopolski; 
*Rozpowszechnienie wiedzy na 
temat konkretnych atrakcji 
turystycznych Wielkopolski; 

Około 60 uczniów; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Przygoda na szlaku Generała 
Dezyderego Chłapowskiego- 

dziedzictwo narodowe i 
kulturowe naszego regionu 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan 

01.05.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*Edukacja o miejscach, osobach 
ważnych dla regionu;  
*Promocja Wielkopolski; 
*Zapoznanie z Małą Ojczyzną; 
*Warsztaty; 

180 uczestników; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Poznajemy południowa 
Wielkopolskę, podążając śladami 

Adama Mickiewicza 

Stowarzyszenie OD NOWA 24.04.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*wycieczki rowerowe do Cichowa 
i Żerkowa stworzyły 
wychowankom możliwość 
odwiedzenia miejsc w 
Wielkopolsce, które swoją 
obecnością zaszczycił Adam 
Mickiewicz;  
*podopieczne poznały przekazy 
historyczne dotyczące obecności 
wieszcza w poszczególnych 
miejscowościach, związane z jego 
życiem i twórczością;  
*odwiedziły Muzeum Adama 
Mickiewicza w Śmiełowie, 
zobaczyły cenne przedmioty 
związane z poetą oraz ekspozycje 
poświęcone "Panu Tadeuszowi"  
i "Dziadom". 

7 wychowanek MOW 
w Cerekwicy 
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Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Bliżej domu- edukacja regionalna 
w południowo- wschodniej 

Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Edukacyjnych w Kaliszu 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*udane poszukiwania , 
prezentacja i popularyzacja wielu 
ciekawych miejsc świadczących  
o dziedzictwie i tradycji regionu; 
*zainteresowanie i 
identyfikowanie się wielu 
uczestników zadania z najbliższym 
otoczeniem; *zachęcenie dzieci  
i młodzieży do udziału w 
warsztatach i trzech konkursach, 
których celem było m.in 
poszerzenie wiedzy o regionie  
i rozwój umiejętności promowania 
dziedzictwa małej ojczyzny 

180 uczestników; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Zagraj w Wielkopolskę Fundacja Przestrzeń 30.06.2017r.             
-30.11.2017r. 

*upowszechniono wiedze na 
temat Wielkopolski(cykl 
warsztatów dot. zagadnień 
związanych z regionem); 
*zdobycie nowych umiejętności 
(prezentacje publiczne, 
kreatywność);*zaktywizowanie 
środowiska lokalego; 

23 osobowa grupa 
dzieci i  młodzieży; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Łamacze Szyfrów Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczne VIATOR 

15.05.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*Gra o ogólnopolskim zasięgu; 
*18 wykładów; 
*Pogłębienie wiedzy historycznej; 

1100 osób; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

"Moja Wielkopolska" Warsztaty 
Medialne dla Młodzieży 

Fundacja "Filmowiec" 04.05.2017r.             
-30.11.2017r. 

*Zdobycie wiedzy na temat 
kultury Wielkopolski - w tym 
wiedzy historycznej związanej 
 z Powstaniem Wielkopolskim- 
poprzez bezpośredni udział w 
działaniach dokumentacyjnych,  
w miejscach historycznych i 
związanych z dziedzictwem 
kultury w Wielkopolsce; 

Około 100 uczniów; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 

Organizacja 2. edycji Turnieju 
Wiedzy o regionie Kaliskim 

"Calisiada, czyli "pociąg" do… 
Ziemi Kaliskiej 

Towarzystwo Miłośników Kalisza 
orza Fundacja "Inicjatywa dla 

Opatówka" 

01.06.2017r.             
-30.11.2017r. 

*Organizacja turnieju wiedzy na 
temat Wielkopolski(…); 
*Organizacja warsztatów 
regionalnych; 
*Wzmocnienie poczucia więzi 
uczniów z własnym regionem; 

21 uczestników 
turnieju ze szkół 
podstawowych; 15 
uczestników ze szkół 
ponadgimnazjalnych; 
zaproszono do udziału 
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edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

80 szkół z terenu 
miasta Kalisza; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

"Cudze chwalicie 
wielkopolskiego nie znacie! 

Rajskie półkolonie z eduakcją II" 

Stowarzyszenie "Światełko 
Rajska" 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*uczestnicy nabyli wiedzę  
o kulturze i historii, tradycji  
i obyczajach Wielkopolski, co 
wykazały wyniki testu na 
zakończenie warsztatów; 
*uczniowie poszerzyli wiedzę o 
swoim regionie, ich aktywny 
udział w zajęciach i podczas 
wycieczki dowodzi, iż 
zainteresowanie historią i kulturą 
Wielkopolski wzrosło; *kolejnym 
osiągniętym celem jest 
przeciwdziałanie społecznemu 
wykluczeniu osób zamieszkujące  
z dala od centrów kultury 

20 uczestników 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Finał INEA XXI Konkurs Wiedzy o 
Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 24.04.2017r.           
  -30.11.2017r. 

*nabycie nowej, bądź poszerzenie 
dotychczasowej wiedzy na temat 
Wielkopolski, jej historii, tradycji, 
kultury, walorów przyrodniczych  
i gwary- kolejna grupa młodych 
ludzi została laureatami Konkursu 
to świadczy o ogromnej wiedzy  
i determinacji w jej zdobywaniu; 
*zachęcanie dzieci i młodzieży do 
rozwijania zainteresowań 
regionem-po raz kolejny udało się 
zainteresować Wielkopolan do 
poznawania historii i kultury 
własnego regionu, świadczyć 
może o tym nie tylko liczba 
laureatów, ale także osób 
startujących w poszczególnych 
etapach Konkursu 

301 uczestników 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Podróże w czasie- z wizytą w 
Wielkopolsce Piastów" 

Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów 
i Absolwentów ZS nr 105 oraz Ich 

Rodzin "TRWANIE" 

24.04.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*wyrównano szanse edukacyjne 
uczniów i zachęcano do 
korzystania z oferty historycznej  
i kulturalnej Wielkopolski, a także 
promowano świadome i aktywne 
spędzanie czasu wolnego; 
*uczniowie nabyli wiedzę na 
temat dziedzictwa historycznego i 
kultrowego regionu i ojczyzny; 
*wzmocniła się więź emocjonalna 
uczestników projektu z własnym 

90 uczestników 
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regionem, bliższe stały się im 
wzorce osobowe wybitnych 
Wielkopolan i Polaków; 
*zapoznano uczniów z ważnymi 
historycznie i kulturowo miejscami 
i zabytkami Wielkopolski; 
*uczniowie utrwalali swoje 
kompetencje informatyczne; 
*społeczność szkolna i lokalna, 
członkowie stowarzyszenia 
'Trwanie", przyjaciele szkoły 
wykazali umiejętność szerokiego 
współdziałania przy realizacji 
projektu. 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

3.Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, 
ortografii polskiej  
i literatury służących 
rozwijaniu kompetencji 
językowych dzieci i 
młodzieży 

Wespół w zespół by rząd słów 
móc wzmóc 

Fundacja ZOO Zaradni Odważni 
Oryginalni w Wilkowyi 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*poprawa kultury języka polskiego 
uczestników projektów, który 
został osiągnięty poprzez 
obcowanie z żywym słowem i 
ukazanie wielu możliwości jakie 
daje język polski w interpretacji 
poezji;  
*zwiększenie świadomości 
istnienia tekstów poetyckich w 
literaturze, które uczestnicy mogą 
nie znać z przyczyn wieku oraz 
brak narzędzi dotarcia do nich; 
*wyposażenie nauczycieli w 
narzędzia pracy z przyszłymi 
recytatorami poprzez 
prowadzenie aktywnych 
warsztatów recytatorskich; 
*wzbogacenie słownictwa dzieci i 
młodzieży 

154 uczestników 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

3.Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, 
ortografii polskiej i 
literatury służących 
rozwijaniu kompetencji 
językowych dzieci i 
młodzieży 

Pogromcy słów Fundacja Pomysł na Życie 24.04.2017r.          
   -30.11.2017r. 

*rozwoju zasobu czytelnictwa;  
* umiejętności tworzenia tekstów 
użytkowych o wysokich walorach 
językowych;  
*rozwinięciu kompetencji 
literackich i czytelniczych poprzez 
kontakty bezpośredni z ludźmi 
aktywnie tworzącymi kulturę 
współczesną;  
*podniesienia kompetencji 
językowych poprzez 
propagowanie wysokiej literatury; 
*uwrażliwienie na słowo 

500 uczniów szkół 
podstawowych miasta 
Poznania i 
województwa 
wielkopolskiego, 50 
nauczycieli oraz 1000 
rodziców. 
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poetyckie;  
*rozwinięcie umiejętności 
literackich 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

3. Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, 
ortografii polskiej i 
literatury służących 
rozwijaniu kompetencji 
językowych dzieci i 
młodzieży. 

Konkurs w Dziedzinie Języka 
Polskiego i Literatury dla 

Uczniów Gimnazjów "Złota 
Żabka" i dla Uczniów Szkół 

Podstawowych "Złota Żaba". 
Pierwszy etap Konkursów w roku 

szkolnym 2017/2018 

Fundacja Edukacji Społecznej 
"EKOS" 

01.06.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*Przeprowadzenie konkursu  
w dziedzinie języka polskiego; 
*Promowanie w szkołach 
posługiwania się poprawna 
polszczyzną; 

10 562 - uczniów szkół 
podstawowych i 
gimnazjów;  

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

4.Wspieranie działań z 
zakresu 
upowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnictwa  
w życiu społecznym, 
kształtowania 
kompetencji 
społecznych w duchu 
tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększania 
aktywności 
wolontariackiej wśród 
dzieci i młodzieży,  
z uwzględnieniem roli 
lidera grupy 

Zmierz się z wolontariatem- 
zostań pozytywnym wariatem v. 

2 Leszczyńskie Centrum 
Wolontariatu w Subregionie 

Leszczyńskim 

Fundacja Centrum Aktywności 
Twórczej 

24.04.2017r.            
 -30.11.2017r. 

*Zwiększenie zainteresowania 
wolonatriatem wśród 
mieszkańców;  
*Prowadzenie dyzuru 
informacyjno-doradczego  
w wymiarze 140 godzin; 
*Zwiększenie kompetencji 
wolonatriuszy ;  
*Opracowanie certyfikatów dla 
wolonatriuszy;  
*Zwiększenie kompetencji 
koordynatorów/liderów 
wolonatriatu;  
*Opracowywanie certyfikatów dla 
liderów;  
*Wzrost kompetencji osób  
z wolontariackich grup 
zorganizowanych;  
*Rozbudowanie Leszczyńskiej 
Bazy wolonatraiatu;  
*Organizacja wydarzeń i 
happeningów 

250 osób 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

4.Wspieranie działań z 
zakresu 
upowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnictwa  
w życiu społecznym, 
kształtowania 
kompetencji 
społecznych w duchu 
tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości,  zwiększenia 
aktywności 

Chrońmy siebie Stowarzyszenie Promocji Łyżka 
Mleka 

24.04.2017r.             
-30.11.2017r. 

*przekazanie dzieci i młodzieży 
elementarnych zasad 
bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony danych osobowych 

130 osób 
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wolontariackiej wśród 
dzieci i młodzieży,  
z uwzględnieniem roli 
lidera grupy 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

5.Wspieranie inicjatyw 
promujących 
szkolnictwo zawodowe 
w szkołach 
gimnazjalnych 

By hobby stało się zawodem- 
wspieranie inicjatyw twórczych i 

promowanie szkolnictwa 
zawodowego wśród młodzieży 

Stowarzyszenie Ambitio 24.04.2017r.           
  -30.11.2017r. 

*zapoznano młodzież z zakresem 
kształcenia zawodowego i 
uświadomiono jakie możliwości  
i perspektywy na przyszłość dają 
szkoły zawodowe; 
*upowszechniono praktyczne 
umiejętności, które mogą 
przyczynić się do rozwoju kariery 
zawodowej w przyszłości; 
*zorganizowano uczniom udział  
w warsztatach: krawieckim, 
hafciarskim, gotowania, rękodzieła 
artystycznego, ogrodniczym, które 
były zorganizowane na terenie 
szkoły; *zorganizowano spotkania 
z przedstawicielem różnych 
zawodów np. fryzjerem, 
ogrodnikiem, kucharzem na 
terenie miejsca pracy co pozwoliło 
na poznanie i zachęcenie do 
edukacji w danym kierunku; 
*przygotowano spotkania 
indywidulane z psychologiem, 
warsztaty zawodoznawcze, które 
pozwalaja na ukierunkowanie na 
właściwą szkołę. 

ok. 100 osób 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających 
na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski poprzez 
edukację regionalną 
dzieci i młodzieży. 

Szyj pozytywnie Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka 24.04.2017r.           
  -30.11.2017r. 

*Przeprowadzenie 3 godzinnych 
warsztatów dla 100 uczniów (20 
warsztatów); *zdobycie 
podstawowych umiejętności  
z zakresu wiedzy zawodowej 
rzemiosła krawieckiego;*126 
zabawek i dyplomów dla 
pacjentów szpitala w Koninie; 
*aktywacja społeczna dzieci  
i młodzieży. 

Liczba młodzieży 
biorącej udział w 
projekcie: 100 os; 

Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  
wspierania zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 2017 
roku.  

5. Wspieranie inicjatyw 
promujących 
szkolnictwo zawodowe 
w szkołach 
gimnazjalnych. 

Mój wybór- Mój sukces Stowarzyszenie OD NOWA 04.05.2017r.             
-30.11.2017r. 

*Poszerzenie i utrwalenie 
posiadanej przez uczennicy wiedzy 
oraz umiejętności aktywnego 
poruszania się po rynku 
pracy;*Przygotowania do trafnego 
wyboru zawodu;*Przygotowanie 

40 uczennic gimnazjum 
w MOS Cerekwica 
Nowa; 
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uczennic do radzenia sobie  
z sytuacjami trudnymi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji 
konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
Otwarty konkurs  ofert  na  Otwarty konkursu ofert na realizację, w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 
 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego – wspieranie 
realizacji nieformalnej edukacji 
obywatelskiej w ramach Dni 
Kultury Solidarności - 
Przywróćmy pamięć o 
bohaterach Ziemi Brodnickiej  
– powstańcach wielkopolskich 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego – Śremski 

Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

od dnia 13.11.2017 r.  
do dnia 30.12.2017 r. 

- zorganizowano 5 spotkań 
międzypokoleniowych pt.: „Genius 
Loci Ziemi Brodnickiej – budujemy 
żywy pomnik pamięci”, które 
odbyły się w dniach 9 i 10 grudnia 
2017 r. w Żabnie, w Manieczkach, 
w Brodnicy, w Iłówcu i w Grzybnie. 
Udział w spotkaniach wzięło 298 
osób na ok. 300 zaplanowanych w 
ofercie oraz dodatkowo osoby 
występujące (dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunami) i 
organizatorzy.  

- zorganizowano i 
przeprowadzono 10 warsztatów 
na temat prezentacji biogramów 
powstańców wielkopolskich 
podczas montażu słowno-
muzycznego, w których udział 
wzięło 64 uczestników (dzieci i 
młodzież z 5 szkół 
zaangażowanych w projekt) na 
ok. 50 osób zakładanych w 
ofercie.  

362 
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- wydano 1 publikację – folder 
pn.: „Przywróćmy pamięć o 
bohaterach Ziemi Brodnickiej – 
powstańcach wielkopolskich” w 
nakładzie 1000 szt. 

"Wybickiego droga ku 
wolności" 

Stowarzyszenie „Gloria in 
Musica” 

od dnia 13.11.2017 r.  
do dnia 30.12.2017 r. 

Zorganizowano prapremierowe 
wykonanie „Kantaty 1806” w Sali 
Czerwonej Pałacu Działyńskich w 
Poznaniu – widowiska słowno-
muzycznego nt. Józefa 
Wybickiego, w którym wzięło 
udział 125 odbiorców 
bezpośrednich. 

125 

Nie ma wolności bez 
solidarności 

Fundacja Instytut 
Przestrzeni Obywatelskiej 

Pro Publico Bono 

od dnia 13.11.2017 r.  
do dnia 30.12.2017 r. 

- powołano Wielkopolską Resursę 
Kultury Pamięci, która pozwala na 
kontynuację działań  
z zakresu promocji i edukacji na 
rzecz kultury pamięci i 
wzmacniania kapitału 
społecznego.  
- zorganizowano sympozjum 
poświęcone dziedzictwu 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (miejsce: Poznań). 
W ramach sympozjum 
zatytułowanego "Polska-Genius 
Loci" odbyło się kuratorskie 
oprowadzanie po wystawie 
"Seweryn Mielżyński" w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, która 
poświęcona jest twórcy 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. W drugiej części 
sympozjum odbyła się dyskusja na 
temat dziedzictwa PTPN, został 
wygłoszony wykład programowy 
"Polska-Genius Loci" oraz 
wykonano koncert muzyki dawnej 
pt. "Błogosławiony człowiek". 
Sympozjum przyczyniło się w 
dużym stopni do rozwoju 
programu "Polska-Genius Loci" 
oraz wskazało ważny nurt dalszy 
prac. 
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- zorganizowano sympozjum 
poświęcone 600-leciu 
prymasostwa i dziedzictwu 
Kościoła  
w Polsce (miejsce: Gniezno). 
W ramach sympozjum 
zatytułowanego "Kościół 
przestrzenią wolności" odbyła się 
w Instytucie Kultury Europejskiej 
UAM w Gnieźnie dyskusja 
ekspertów na temat znaczenia 
instytucji prymasa dla Kościoła, 
narodu i państwa na przestrzeni 
dziejów. Licznie przybyli 
uczestnicy sympozjum mogli 
wysłuchać czterech referatów oraz 
prezentacji reedycji książki ks. 
Henryka Likowskiego "Powstanie 
godności prymasowskiej 
arcybiskupów gnieźnieńskich". Dla 
szerokiej publiczności - a 
zwłaszcza takich odbiorców tego 
zadania publicznego, jak młodzież 
i studenci - zaprezentowano w 
gmachu Instytut Kultury 
Europejskiej UAM wystawę 
prezentującą historyczne sylwetki 
Prymasów Polskich. Sympozjum 
poprzedził koncert muzyki dawnej 
pt. "Votum Orędowniczce 
Rzeczpospolitej", który odbył się w 
Poznaniu, na Wzgórz św. 
Wojciecha. 
 
- zorganizowano seminarium 
poświęcone wielkopolskiemu 
etosowi dworu. 
Sympozjum poświęcone etosowi 
dworu polskiego miało miejsce w 
Pałacu Mańkowskich  
w Brodnicy. W ramach sympozjum 
odbył się wykład prof. Antoniego 
Kamińskiego wraz  
z dyskusją na temat etosu dworu 
polskiego i etosu współczesnej 
inteligencji oraz koncerty muzyki 
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dawnej. Na sympozjum ogłoszono 
uroczyście powołanie 
Wielkopolskiej Resursy Kultury 
Pamięci oraz zaproszono do jej 
współtworzenia. 
- zorganizowano cykl warsztatów 
przygotowujących Wielkopolską 
Resursę Kultury Pamięci (miejsca: 
Szreniawa, Luboń, Brodnica, 
Dobrzyca, Miłosław). 
Powołanie Wielkopolskiej Resursy 
Kultury Pamięci poprzedził cykl 
spotkań warsztatowych, na 
których omawiano lokalne 
możliwości do rozwoju na polu 
kultury pamięci i kultury 
solidarności. Warsztaty wyłoniły 
lokalnych liderów, chętnych do 
działalności na polu społecznym i 
potencjalnych twórców Resursy. 
 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji 
konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017 

XI Festiwal Filmowy OFFELIADA 
w Gnieźnie 

Ośla Ławka od dnia 01.06.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

 

Realizacja powyższych projektów, 
w znaczący sposób przyczyniła się 
do wykonania priorytetowych 
zadań Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2017, we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Rodzaje zdań 
określone zostały w Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017 

2 000 

jw. 50. Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Muzyków im. Karola 

Kurpińskiego - VII Konkurs Pieśni 
i Arii  

Towarzystwo Muzyczne im. 
Karola Kurpińskiego 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.05.2017 r. 

350 

jw. XVII Światowy Przegląd Folkloru 
INTEGRACJE 2017 

Stowarzyszenie Kulturalno - 
Sportowe "Integracje" 

 

od dnia 01.04.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

12 000 

jw. VII Swojskie spotkania z 
folklorem 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi Moszczanka i 

Skrzebowa 
 

od dnia 15.08.2017 r.  
do dnia 31.10.2017 r. 

500 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22645
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22645
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22401
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22401
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22401
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22401
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22689
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22689
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jw. Prezentacja osiągnięć 
artystycznych osób 

niepełnosprawnycj - XVI Koncert 
Stowarzyszenia "Przyjaciel" 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
"PRZYJACIEL" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.05.2017 r. 

stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XXIII/626/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 31 października 2016 r. 
Zadania realizowane były według 
poniższych priorytetów: 
1) Wspierano przedsięwzięcia 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) Realizowano przedsięwzięcia 
artystycznych, służących 
popularyzacji różnych dziedzin 
sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych mieszkańców 
Wielkopolski. 
W ramach priorytetu wspierane 
były projekty kreujące, realizujące 
i wspierające działalność 
artystyczną wśród Wielkopolan 
poprzez: koncerty, spektakle, 
przeglądy, konkursy, festiwale, 
wystawy. 
3) Realizowano projekty służące 
wspieraniu rozwoju kompetencji 
kulturalnych mieszkańców 
Wielkopolski. 
W ramach zadania 
dofinansowywane były 
przedsięwzięcia mające na celu 
podnoszenie poziomu wiedzy na 
temat kultury oraz praktycznych 
umiejętności z zakresu różnych 
dziedzin sztuki. 
wspierano m.in.: 
a) formy obejmujące 
popularyzację wiedzy o kulturze  
i sztuce, 

300 

jw. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki i Folkloru 

Polski Związek Chórów i Orkiestr 
Oddział w Lesznie 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

450 

jw. Kalisz - Jerusza Shalom - spektakl 
plenerowy na terenie Zamku w 

Gołuchowie 

Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
ŁYŻKA MLEKA 

od dnia 10.04.2017 r.  
do dnia 31.10.2017 r. 

nie dotyczy 

jw. VIII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Dzieci i Młodzieży 

"Muzol" 2017 

Śmigielskie Towarzystwo 
Kulturalne 

od dnia 01.04.2017 r.  
do dnia 17.07.2017 r 

150 

jw. XV Ogólnopolskie Letnie 
Warsztaty Muzyki Dawnej  

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 

"Schola Cantorum" 
 

od dnia 15.05.2017 r.  
do dnia 31.08.2017 r. 

600 

jw. XIII PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY 
WŚRÓD WAS" 

 

od dnia 01.08.2017 r.  
do dnia 15.11.2017 r. 

400 

jw. 17. Międzynarodowy Festiwal 
„Reggae na Piaskach” 

Stowarzyszenie "Strefa Kultury" od dnia 05.05.2017 r.  
do dnia 01.09.2017 r. 

 

700 

jw. 11. Ogólnopolski Konkurs 
im.Ryszarda Sarbaka 

Stowarzyszenie "Strefa Kultury" 
 

od dnia 01.05.2017 r.  
do dnia 02.10.2017 r. 

 

400 

jw. Trwała pamięć pokoleń. XI Marsz 
Pamięci – Stacja Gniezdowo – 

Las Katyński. 

Stowarzyszenie Współpracy Ze 
Wschodem "Memoramus" 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

850 

jw. JAZZ W MUZEUM 2017 Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum" 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 20.11.2017 r. 

 

360 

jw. Polsko - Macedońskie Spotkanie 
z Folklorem 

Stowarzyszenie Miłośników Wsi 
Żegocin 

 

od dnia 01.04.2017 r.  do 
dnia 30.09.2017 r. 

1 060 

jw. VIII Ogólnopolski Festiwal 
Trębaczy  

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i 

II stopnia w Kaliszu Tryton  
  

od dnia 03.03.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

680 

jw. Blok zadań w zakresie aktywizacji 
czytelniczej i wydawnictw 
niszowych, popularyzacji 
literatury znanych pisarzy 

Wielkopolski 

Związek Literatów Polskich Odział 
w Poznaniu 

od dnia 04.05.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

300 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26204
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26204
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26204
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24376
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24376
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24376
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25424
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25424
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25475
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25475
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25052
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25052
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27335
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27335
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27483
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27483
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27483
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26940
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26015
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26015
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26594
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26594
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26594
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26594
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26594
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jw. XX Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne 

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

b) warsztaty i przedsięwzięcia 
artystyczne dla twórców 
nieprofesjonalnych, 
c) warsztaty i przedsięwzięcia 
artystycznych dla 
profesjonalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem niszowych 
gatunków muzycznych (muzyki 
dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI 
wieku), 
d) formy obejmujące 
popularyzację wiedzy o kulturze  
i sztuce; warsztatów i 
przedsięwzięć artystycznych 
adresowanych do dzieci i 
młodzieży. 
4) Wspierano projekty promujące 
Wielkopolskę w kraju i poza jego 
granicami. 
W ramach tego zakresu wspierane 
były projekty artystyczne o 
znaczeniu ponadregionalnym, 
służące budowaniu pozytywnego 
wizerunku regionu. 
Jako priorytetowe traktowane 
były 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 

360 

jw. II Wielkopolskie Dni Sztuki i 
Zdrowia 

Stowarzyszenie Wspierania 
Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt 

 

od dnia 04.04.2017 r.  
do dnia 30.06.2017 r. 

350 

jw. MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB 
KULTURY "KUŹNIA 

ARTYSTYCZNA" 

Stowarzyszenie Przystań od dnia 03.04.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

620 

jw. POETYCKA PRZYSTAŃ Stowarzyszenie Przystań od dnia 03.04.2017 r.  
do dnia 10.12.2017 r. 

 

651 

jw. XVIII Ogólnopolski Festiwal 
Teatrów Niezależnych 

Stowarzyszenie Artystyczno-
Edukacyjne Pracownia Teatralna 

 

od dnia 22.03.2017 r.  
do dnia 31.07.2017 r. 

800 

jw. Wielkopolska Oś Czasu Stowarzyszenie "RAZEM DLA 
KONARZEWA" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.11.2017 r. 

430 

jw. Europa coraz bliżej - warsztaty 
artystyczne 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Rychwale 

 

od dnia 01.04.2017 r.  
do dnia 10.10.2017 r. 

45 

jw. "Lecz nie przestajmy czcić 
świętości swoje..." koncert pieśni 

patriotycznych 

Stowarzyszenie "Bractwo Św. 
Idziego" 

od dnia 01.06.2017 r.  
do dnia 15.12.2017 r. 

100 

jw. Zaczęło się w Ostrowie – koncert 
z okazji 125-lecia 

Wielkopolskiego Związku 
Śpiewaczego.  

Południowowielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr 

od dnia 14.08.2017 r.  
do dnia 30.10.2017 r. 

700 

jw. Ogólnopolski Konkurs 
Akordeonowy 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej "ANMAR" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.04.2017 r. 

60 

jw. Dostępny świat - warsztaty i 
przedsięwzięcia artystyczne dla 
niewidomych i słabo widzących. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym i Słabo Widzącym 
Absolwentom Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego Dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach "Być 

Potrzebnym" 
 

od dnia 03.04.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

65 

jw. Projekt: BOLERO Stowarzyszenie "Strefa Kultury" 
 

od dnia 15.05.2017 r.  
do dnia 30.11.2017 r. 

 

100 

jw. Swingująca Wielkopolska - Mała 
Akademia Jazzu 2017 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

1 000 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26378
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26378
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24395
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24395
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25152
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25152
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25152
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26544
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28112
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28112
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25029
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22887
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=22887
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27838
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27838
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27838
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28095
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28095
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28095
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28095
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26841
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26841
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28058
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28058
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28058
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27798
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=23544
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=23544
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jw. XVI Rejonowe Prezentacje 
Monodramów 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
"Kopernik" 

 

od dnia 27.03.2017 r.  
do dnia 15.12.2017 r. 

(Holandia), Region Bretania 
(Francja), Region Emilia-Romagna 
(Włochy), Region Marché 
(Włochy), Stan Paraná (Brazylia), a 
także w regionach,  
z którymi Wielkopolska 
współpracuje, m.in.: Obwód 
Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy 
Berlin (Niemcy). 
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 rozmaite 
postaci: akcji społecznych, 
kampanii promocyjnych, 
projektów społeczno-
artystycznych. 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) Realizowano zadania z zakresu 
edukacji kulturalnej. 

150 

jw. X Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych "Z Przytupem" 

Stowarzyszenie "Strefa Kultury" od dnia 01.05.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

 

600 

jw. Warsztaty filmowe i telewizyjne 
"Nakręcona gmina" - edukacja 

artystyczna młodzieży 

"MIĘDZY LUDZMI I JEZIORAMI" od dnia 01.09.2017 r.  do 
dnia 31.12.2017 r. 

59 

jw. Warsztaty artystyczne dla dzieci i 
młodzieży  

Manufaktura Piosenki Harcerskiej 
Wartaki 

 

od dnia 01.05.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

48 

jw. Sztuka w oknie 60 + Stowarzyszenie Kalisz Literacki 
 

od dnia 01.05.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

 

60 

jw. Kalisz stolicą zagłębia aforyzmu Związek Literatów Polskich - 
Wielkopolski Oddział Związku 

Literatów Polskich 
 

od dnia 06.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

200 

jw. VI FESTIWAL SZTUKI "Jarmark Św 
Augustyna" Tradycyjna sztuka 
wiedzą do edukacji kulturalnej 

 

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Tradycja" 

od dnia 01.04.2017 r.  
do dnia 31.10.2017 r. 

200 

jw. CYKL IMPREZ KULTURALNYCH 
PT. „WIOSNA Z PEGAZEM” I 

„JESIEŃ POD PEGAZEM”  
 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

od dnia 07.03.2017 r.  
do dnia 09.12.2017 r. 

1 000 

jw. Dziedzictwo kulturowe 
chazackiej wsi - rozwój Zespołu 

Wisieloki i dziecięco-
młodzieżowej Kapeli 

Dudziarskiej. 
 

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego Wisieloki w 

Szymanowie 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

500 

jw. XXXVI KONFRONTACJE 
Ogólnopolski Konkurs Literacko – 

Fotograficzno – Plastyczny 
 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

od dnia 20.04.2017 r.  
do dnia 16.12.2017 r. 

680 

jw. „ZNAM ZABYTKI SAKRALNE 
MOJEGO WOJEWÓDZTWA" - 

WAKACYJNE WARSZTATY 
ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY 
SAKRALNEJ WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO DLA DZIECI 
 

Stowarzyszenie Klub Biegacza 
"Wartko" 

od dnia 01.06.2017 r.  
do dnia 31.07.2017 r. 

600 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26492
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=26492
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27499
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27499
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27501
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27501
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27501
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27984
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27984
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28410
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25848
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27279
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27279
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27279
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28490
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28490
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28490
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28097
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28097
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28097
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28097
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28097
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28444
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28444
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28444
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28574
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jw. Objazd kulturalny Stowarzyszenie Menos od dnia 01.08.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

 

W ramach priorytetu wspierane 
były projekty edukacyjne. Ich 
celem było stwarzanie  
i utrwalanie nawyków korzystania 
z propozycji kulturalnych. Były one 
realizowane poprzez różnorodne 
formy działań artystycznych oraz 
warsztatowych. 
7) Wspierano projekty 
umożliwiające 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. 
Wspierano m.in.: 
a) formy obejmujące 
popularyzację wiedzy o kulturze i 
sztuce, 
b) warsztaty i przedsięwzięcia 
artystyczne, adresowane i 
przeznaczonych dla lokalnej 
społeczności, 
c) inicjowano i organizowano 
przedsięwzięcia o charakterze 
lokalnym, koncertów, festiwali, 
wystaw i innych realizacji o 
charakterze artystycznym bądź 
edukacyjnym. 
8) Organizowano przedsięwzięcia 
promujące niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski. 
Celem zadania była realizacja 
różnorodnych działań o 
charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tradycji i zwyczajów Wielkopolski. 
W ramach priorytetu, możliwe 
było wspieranie przedsięwzięć 
służących zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego na wsi. 

420 

jw. VI Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych w Słupcy 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Słupcy 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

 

jw. IV Festiwal Lutniowy "Najkrótsza 
Noc Długoraja " Gostyń 2017 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z 
Muzyką Do Ludzi" 

od dnia 25.04.2017 r.  
 do dnia 16.07.2017 r. 

 

800 

jw. Wspólny zespół i prace 
warsztatowe starszych 

mieszkańców Owińsk i dzieci 
niewidomych. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym i Słabo Widzącym 
Absolwentom Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego Dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach "Być 

Potrzebnym" 
 

od dnia 03.04.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

45 

jw. Rajska Kultura - Aktywizacyjne 
Warsztaty dla Kobiet 

Stowarzyszenie "Światełko 
Rajska" 

od dnia 01.07.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

 

20 

jw. Organizacja II 
Międzypowiatowego Przeglądu 

Zespołów Młodzieżowych 
„AleMuzaFest” 

 

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw od dnia 17.04.2017 r.  
do dnia 31.10.2017 r. 

340 

jw. Stefan Szolc-Rogoziński - 
odkrywamy odkrywcę 

Stowarzyszenie Nowy Ostrów od dnia 01.07.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

 

200 

jw. IV GRZYBOWSKI TURNIEJ 
WOJÓW 

Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich Oddział w 

Poznaniu 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

6 500 

jw. Blisko i daleko czyli małymi 
stópkami po Słupcy i 

Wielkopolsce 
 

Stowarzyszenie Nasze Dzieci od dnia 01.04.2017 r.  
do dnia 30.06.2017 r. 

670 

jw. Warsztaty rękodzieła 
artystycznego „Wakacyjne 

motyle” 
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski Oddział Regionalny 

 

od dnia 15.06.2017 r.  
do dnia 15.09.2017 r. 

620 

jw. XXVIII Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny "Bukowińskie 

Spotkania" 
 

Stowarzyszenie Open Art od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 30.09.2017 r. 

1 200 

jw. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP Pruszków w nowej szacie. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Blizanów 

od dnia 22.03.2017 r.  
do dnia 29.09.2017 r. 

28 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24517
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https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28658
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27120
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https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=27120
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 9) Wspierano projekty realizujące 
idee dialogu międzykulturowego 
w związku z 100 rocznicą śmierci 
Ludwika Zamenhofa, obchodzoną 
pod patronatem UNESCO. 
10) Zwiększano dostęp do kultury 
poprzez zastosowanie nowych 
technologii. 
W ramach zadania 
dofinansowanie mogły uzyskać 
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. 
Dokonania niektórych z nich 
pozostają w zapomnieniu. W 
ramach priorytetu wspierano 
projekty służące popularyzacji 
biografii i dokonań wybitnych 
Wielkopolan. 
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 

jw. Cykl koncertów "Ze 
SKOWRONKAMI po 

Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 
Dziewczęcego Skowronki Im. 

Mirosławy Wróblewskiej 
 

od dnia 10.04.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

600 

jw. XI Turniej Orkiestr Dętych o 
"Kryształowe Koło - Koło 2017" 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole od dnia 31.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r 

. 

800 

jw. Warsztaty filmowe i telewizyjne 
"Nakręcona gmina" - edukacja 

artystyczna młodzieży 
 

Stowarzyszenie "Wielkopolska 
Wschodnia" 

od dnia 01.09.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

430 

jw. „Gloria Victoribus. Ocalić od 
zapomnienia Powstanie 

Wielkopolskie” 
 

Stowarzyszenie Seniorów Gminy 
Baranów 

od dnia 24.04.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

730 

jw. Elżbieta Wasiuczyńska - ilustracje Polskie Towarzystwo Wydawców 
Książek 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 31.12.2017 r. 

0 

jw. 10 lat aktywności seniorów UTW 
na rzecz małych ojczyzn 

południowej Wielkopolski. 
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Ostrowie Wielkopolskim 

od dnia 10.04.2017 r.  
do dnia 27.07.2017 r. 

400 

jw. XI Festiwal Sztuki Ludowej Towarzystwo "Poligrodzianie" od dnia 19.06.2017 r.  
do dnia 29.09.2017 r. 

 

6 830 

jw. Organizacja XI Ogólnopolskich 
Dni Artystycznych z Gitarą.  

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe od dnia 01.03.2017 r.  do 
dnia 28.07.2017 r. 

 

1 200 

jw. Wydawanie kwartalnika 
„Przegląd Wielkopolski” 

(kontynuacja) oraz stworzenie 
jego wersji elektronicznej 

 

Wielkopolskie Towarzystwo 
Kulturalne w Poznaniu 

od dnia 30.04.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

0 

jw. XIV Przegląd Teatrów 
Dziecięcych "ote Maski" 

Towarzystwo Miłośników Krajenki 
 

od dnia 27.03.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

 

380 

jw. TRADYCJA I SŁUŻBA - 100-LECIE 
OSP W SZCZYTNIKACH 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szczytnikach 

 

od dnia 13.03.2017 r.  
 do dnia 05.05.2017 r. 

340 

 Ukraińska prapremiera 
"Kartoteki" Tadeusza Różewicza 

w Państwowym Ukraińskim 
Akademickim Teatrze 

Stowarzyszenie Antropologów 
Kultury "Etnosfera" 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.05.2017 r. 

1 500 
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Dramatycznym im. Tarasa 
Szewczenki w Charkowie. 

 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Miały one 
charakter artystyczny lub 
edukacyjny. 
14) Wspierano cykliczne 
inicjatywy o charakterze 
literackim, wydawniczym oraz 
działań promujących literaturę i 
czytelnictwo. 
W ramach priorytetu wspierano 
m.in. projekty i wydawnictwa o 
charakterze krytyczno-literackim 
oraz publikacji promujących 
kulturalne dziedzictwo 
Wielkopolski a także zadań 
mających na celu popularyzację 
literatury i czytelnictwa. 
15) Inicjowano i organizowano 
znaczące przedsięwzięcia 
artystyczne mające charakter 
międzynarodowy. 
W ramach priorytetu wspierane 
były ważne dla regionu 
przedsięwzięcia kulturalne o 
zasięgu międzynarodowym, 
realizowane na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. 
Organizacja projektów, 
mieszczących się w ramach 
powyższego priorytetu służyła 
zwiększeniu atrakcyjności naszego 
regionu, wzmocnienia potencjału 
kulturalnego województwa na 
arenie międzynarodowej, oraz 
promocji Wielkopolski.  

 Wędrowny Zakład Kultury Stowarzyszenie Krotochwile od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 17.12.2017 r. 

 

150 

jw. Koncerty muzyki wokalnej w 
wykonaniu zespołu AFFABRE 

CONCINUI popularyzujące 
klasyczną muzykę a cappella 

 

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Kameralnej "Affabre 

Concinui" 

od dnia 21.04.2017 r.  
 do dnia 12.12.2017 r. 

1 500 

jw. Warsztaty muzyczne zespołu 
ZAPROŚNIANKI  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kraszewice 

 

od dnia 20.08.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

300 

jw. Twórcze poznania Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sołtysów 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

200 

jw. Kultura łączy pokolenia Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

450 

jw. "Na wspólną nutę" - VII Przegląd 
Orkiestr Dętych w Czajkowie 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Czajkowie 

od dnia 14.06.2017 r.  
 do dnia 05.07.2017 r. 

 

500 

jw. XX edycja „Dni Kwitnących 
Wiśni” 

Stowarzyszenie Dla Rozwoju 
Starej Wiśniewki i Okolic 

"Gromada" 
 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.05.2017 r. 

1620 

jw. Wakacyjna Akademia Sztuki - 
Historia Polski na banknotach 

NBP 
 

"Zostań Gwiazdą Kabaretu" od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

240 

jw. Dzieci z Wielkopolski na 21. 
Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 

35. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Młodego Widza Ale kino! 

 

Stowarzyszenie Artystyczno - 
Edukacyjne " Magazyn " 

od dnia 24.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

4 550 

jw. Wakacyjna Akademia Sztuki - 
Dziecko na drodze 

Zostań Gwiazdą Kabaretu od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

360 

jw. Nadnoteckie Święto Pieśni Stowarzyszenie Dla Rozwoju 
Starej Wiśniewki i Okolic 

"Gromada" 
 

od dnia 20.05.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

800 
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jw. 36. Międzynarodowy Festiwal 
„Chopin w barwach jesieni” – 

Antonin 2017 

Stowarzyszenie "Wielkopolskie 
Centrum Chopinowskie - 

Antonin" w Ostrowie 
Wielkopolskim 

 

od dnia 10.08.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

1 500 

jw. II Teatr pełen tajemnic" Stowarzyszenie Senior od dnia 15.03.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

200 

jw. XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej w 

Lądzie nad Wartą pt. Grody i 
miasta 

 

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

10 000 

jw. 30. Jubileuszowy Turniej 
Pianistów Stypendystów 

Zagranicznych o nagrodę im. 
Księcia Antoniego Radziwiłła  

Stowarzyszenie "Wielkopolskie 
Centrum Chopinowskie - 

Antonin" w Ostrowie 
Wielkopolskim 

 

od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

2 300 

jw. VII Ogólnopolski Festiwal 
Poetycki im. Wandy Karczewskiej 

Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka 

od dnia 30.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

150 

jw. cykl wydarzeń kulturalnych 
zwiersz się z nami pod wieczór 

Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka 

od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

180 

jw. Żerkowska Akademia Tańca 
Ludowego 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Zaścianek" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

55 

jw. Esperanckie piosenki Stowarzyszenie Jazz Poznań od dnia 17.04.2017 r.  
 do dnia 23.10.2017 r. 

 

80 

jw. Warsztaty teatralne dla dzieci i 
młodzieży - "Impuls tworzenia" 

Związek Harcerstwa Polskiego - 
Chorągiew Wielkopolska 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

95 

jw. „AfryKamera – integracyjne 
warsztaty bębniarskie i tańca 

afrykańskiego” 
 

Stowarzyszenie Głuchy Świat od dnia 13.04.2017 r.  
 do dnia 16.06.2017 r. 

21 

jw. XVI Ogólnopolski Festiwal 
Starych Ciągników i Maszyn 

Rolniczych im. Jerzego 
Samelczaka 

 

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 

"Traktor i Maszyna" 
 

od dnia 01.08.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

2 000 

jw. III Spotkania na walizkach Stowarzyszenie Kulturalno-
Edukacyjne "Stacja Bukownica" 

od dnia 15.03.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

4 500 
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jw. Baltazar Gąbka Związek Literatów Polskich - 
Wielkopolski Oddział Związku 

Literatów Polskich 
 

od dnia 28.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

200 

jw. RED SMOKE FESTIVAL 2017 Stowarzyszenie s.m.o.k.e. od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

 

3 000 

jw. V Ogólnopolski Festiwal 
Konstelacje Teatralne 

Stowarzyszenie Teatru Planeta M 
 

od dnia 26.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

1 500 

jw. Program Promocji Edukacji 
Muzycznej "Gram i Ja" 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Edukacji Artystycznej "Nasz 

Talent" 
 

od dnia 14.03.2017 r.  
 do dnia 15.12.2017 r. 

120 

jw. Przegląd Teatrów Amatorskich 
"TEATR NA DOBREJ DRODZE" 

Stowarzyszenie Kulturalne Stara 
Szkoła 19 

od dnia 01.08.2017 r.  
 do dnia 15.12.2017 r. 

 

100 

jw. „Trzy odsłony fortepianu” Stowarzyszenie "odnowy 
Tarnowca - Silni Razem" 

od dnia 04.05.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

200 

jw. Organizacja drugiej edycji 
Festiwalu „Teatr na Wolnym” 

Bona Fide. Stowarzyszenie 
Wielkopolan 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.10.2017 r. 

6 000 

jw. X Festiwal Kultury "Ukraińska 
Wiosna" 2017 

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne "Polska-Ukraina" 

 

od dnia 07.04.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

10 000 

jw. Wydanie monografii o 
miejscowości Siedlików pn. 

"Jubileusz 750 - lecia Siedlikowa" 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Siedlikowie 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

0 

jw. Festiwal Dźwięków Wszelakich 
Zgrzytowisko 

Kulturalny Miłosław od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

 

300 

jw. XIX Leszczyński Festiwal 
Muzyczny im. Romana 

Maciejewskiego 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Muzyczne Im. Romana 

Maciejewskiego 
 

od dnia 02.05.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

420 

jw. Teatrzyk zajechał ! Kontynuacja 
edukacji kulturalnej 

Społeczne Stowarzyszenie 
Edukacyjno - Teatralne "Stacja 

Szamocin" 
 

od dnia 05.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

600 

jw. Pogranicze Kultur 2017 Stowarzyszenie Klub Twórczego 
Rękodzieła 

 

od dnia 07.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

350 
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jw. XX DNI LWOWA i KRESÓW w 
POZNANIU 

Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - 

Wschodnich Oddział w Poznaniu 
 

od dnia 15.04.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

3970 

jw. KAZIUK 2017 (24. edycja 
projektu Kaziuk Wileński w 

Poznaniu) 

Towarzystwo Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej Oddział w 

Poznaniu 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.04.2017 r. 

2 500 

jw. Wielkopolska Stolicą Polskiej 
Muzyki Dudziarskiej "III 

Ogólnopolski Festiwal Dud 
Polskich". 

 

Stowarzyszenie Muzyków 
Ludowych w Zbąszyniu 

od dnia 10.03.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

735 

jw. Utrwalanie tradycji 
muzykowania z wykorzystaniem 

(flecika polskiego) flażoletu 
wśród mieszkańców 

Wielkopolski 
 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Efektywnych Metod 

Umuzykalniania 

od dnia 23.04.2017 r.  
 do dnia 26.11.2017 r. 

150 

jw. "Rozmowy uchodźców" w 
Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Korporacja 
Teatralna 

 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

800 

jw. Maluj w pracowni i w plenerze "Stowarzyszenie Twórców i 
Sympatyków Kultury Przy 

Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu" 

 

od dnia 12.05.2017 r.  
 do dnia 27.07.2017 r. 

30 

jw. Projekt muzyczny "Dzieci Kwiaty" 
- warsztaty wokalne i koncert w 

Gołuchowie  
 

Stowarzyszenie "Mieszkańcom 
Gminy Gołuchów" 

 

od dnia 24.03.2017 r.  
 do dnia 01.08.2017 r. 

45 

jw. Wojewódzki przegląd orkiestr 
dętych OSP 

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej 

 

od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

1 450 

jw. Realizacja widowiska 
"OPOWIEŚĆ O WIGILII BOŻEGO 

NARODZENIA" 
 

Stowarzyszenie Aktywni Dla 
Małgowa 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

600 

jw. "Wybicki - REAKTYWACJA III" Unia Gospodarcza Regionu 
Śremskiego - Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

400 

jw. Wypędzeni 1939. Objazd 
wystawy w kraju i zagranicą.  

Związek Miast Polskich od dnia 10.07.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

7 000 
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jw. Powidz Jam Festiwal Towarzystwo Przyjaciół Powidza od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

w sprawozdaniu liczbę 
oszacowano na 

"kilkanaście tysięcy 
osób" 

jw. " Kocioł kulturalny" Stowarzyszenie Obywatelski 
Powiat Słupecki 

 

od dnia 08.05.2017 r.  
 do dnia 15.09.2017 r. 

36 

jw. XIII Międzynarodowy Festiwal 
chórów i orkiestr 

uniwersyteckich " Universitas 
Cantat 2017" 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 
Kameralnego Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

3 200 

jw. VI Wielkopolski Konkurs Chórów 
Szkolnych „Śpiewająca 

Wielkopolska 2017" 
 

Polski Związek Chórów i Orkiestr - 
Oddział Wielkopolski MACIERZ 

od dnia 24.04.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

500 

jw. Festiwal "Muzyka w Dawnej 
Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury i Sztuki 

 

od dnia 25.09.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

560 

jw. V SPAM Warsztaty Kina 
Niezależnego  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi Pleszewskiej 

"Forum Młodych" 
 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

20 

jw. III. Festiwal Kwiatów i Ziół 
"Floralia" 

Stowarzyszenie Promocji 
Dziedzictwa "Kasztelania 

Ostrowska" 
 

od dnia 28.04.2017 r.  
 do dnia 31.08.2017 r. 

45 

jw. „Okruchy wspomnień. Wieś 
Gułtowy.”  

Stowarzyszenie Nasz Czas od dnia 17.07.2017 r.  
 do dnia 17.10.2017 r. 

 

60 

jw. Program edukacyjny Festiwalu 
Off Opera 2017 

Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury 

 

od dnia 04.09.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

2 300 

jw. Szantowa Wielkopolska  Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski 

 

od dnia 01.05.2017 r.  
 do dnia 03.12.2017 r. 

3 000 

jw. Simchat Chajim Festival Stowarzyszenie Krotochwile od dnia 06.03.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r 

. 

200 

jw. Dobrze ROCKująca Sobota Stowarzyszenie Coolturalna 
Opalenica 

 

od dnia 17.04.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

530 
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jw. Śremsong 2017 - XXVI przegląd 
piosenki religijnej 

Katolickie Centrum Edukacji i 
Kultury im. Jana Pawła II w 

Śremie 
 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

2 500 

jw. GRY MUZEALNE – popularyzacja 
wiedzy o kulturze i sztuce wśród 

różnych grup odbiorców 
 

Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczne Viator 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

445 

jw. FESTIWAL BLUESONALIA 2017 Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne InArt 

od 1.09.2017 do 
31.2.2017 

 

400 

jw. Historyczny przyjazd Ignacego 
Jana Paderewskiego do Poznania 

- 99 rocznica. 

Stowarzyszenie "Poznański Chór 
Nauczycieli Im. Ignacego Jana 

Paderewskiego" 

od dnia 01.09.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

1 000 

jw. NIE RZUCIŁ ZIEMI SKĄD NASZ 
RÓD - Rodacy przyjechał wóz 

Drzymały! 

Stowarzyszenie "Poznański Chór 
Nauczycieli Im. Ignacego Jana 

Paderewskiego" 
 

od dnia 19.09.2017 r.  
 do dnia 11.12.2017 r. 

1 000 

jw. Kamishibai - Bajki Świata Stowarzyszenie Zielona Grupa od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

900 

jw. XVII Festiwal Muzyki Pasyjnej i 
Paschalnej „Chwilo życia krucha" 

  

Towarzystwo Im. Feliksa 
Nowowiejskiego 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.05.2017 r. 

1 250 

jw. Republika Sztuki Tłusta Langusta 
2017 - cykl działań edukacyjnych 

Tłusta Lokomotywa 

Stowarzyszenie Artystyczne "Usta 
Usta" 

 
od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

1 000 

jw. Republika Sztuki Tłusta Langusta 
2017 - festiwal WIZYTA 2017 

Stowarzyszenie Artystyczne "Usta 
Usta" 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

1 000 

jw. Wielkopolski Turniej Orkiestr 
Dętych im. Leona Schuberta o 

"Zoty Róg" 2017 
 

Polski Związek Chórów i Orkiestr - 
Oddział Wielkopolski MACIERZ 

 

od dnia 18.04.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

4 580 

jw. II. Festiwal Słuchowisk Fundacja Ludzi z Pasją od dnia 21.09.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

500 

jw. Społeczne rękodzieło Funadacja ZOO Zaradni Odważni 
Oryginalni w Jarocinie 

 

od dnia 04.05.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

67 

jw. Kabareton pod Łysą Górą w 
Żerkowie 

Fundacja Zerknij Tu od dnia 01.09.2017 r.  
 do dnia 15.12.2017 r. 

 

840 
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jw. Cykl przedsięwzięć edukacyjno-
muzycznych pn. < MUZYKIEM 

BYĆ ...> 
 

Fundacja Rodziny Wiłkomirskich od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 12.12.2017 r. 

100 

jw. < BLIŻEJ WIŁKOMIRSKICH > - 
cyfryzacja i prezentacja 
rodzinnego archiwum 

muzycznego 
 

Fundacja Rodziny Wiłkomirskich od dnia 20.04.2017 r.  
 do dnia 12.12.2017 r. 

100 

jw. II Międzynarodowy Festiwal 
Organowy "Jesień Organowa - 

Chełmce 2017" 
 

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

od dnia 01.08.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

1 000 

jw. ŚLADAMI "NOCY I DNI" Marii 
Dąbrowskiej 

Fundacja "Nasza Historia" od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

650 

jw. Akcja społeczna - Podziel się 
Swoją Historią 

Fundacja "Nasza Historia" od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

600 

jw. KONCERT: MISSA A LA FUGA DE 
S. JOSEPH 

Parafia Św. Matki Teresy z Kalkuty od dnia 01.09.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

800 

jw. 38. Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Piosenki i Tańca w 

Koninie - tworzenie warunków 
do edukacji kulturalnej dzieci i 

młodzieży 
 

Konińska Fundacja Kultury od dnia 17.04.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

1 200 

jw. 14. Ogólnopolski Festiwal 
Pianistyczny "Chopinowskie 

Interpretacje Młodych"  
 

Konińska Fundacja Kultury od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

600 

jw. Spotkanie z kulturą i sztuką w 
przedszkolu  

 

Fundacja "LIDA" od dnia 24.03.2017 r.  
 do dnia 24.11.2017 r. 

350 

jw. Międzynarodowe Warsztaty Big-
bandowe Wielkopolska - Dolna 

Saksonia 
 

Konińska Fundacja Kultury od dnia 05.05.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

1 000 

jw. 500-lecie reformacji w teatrze Parafia Ewangelicko - 
Reformowana w Żychlinie 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

 

400 

jw. 500-lecie reformacji - 
Konferencja popularno – 

naukowa 

Parafia Ewangelicko - 
Reformowana w Żychlinie 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

150 
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jw. Regionalny patriotyzm - 
Organizacja widowiska 

historycznego „Bitwa pod 
Wiatrakami” 11.01.1919. 

 

Fundacja "Ratujmy Zabytki 
Drewniane" 

od dnia 13.11.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

5 000 

jw. 13. Międzynarodowe 
Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe 

Fundacja Edukacyjna Pro Musica od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

 

750 

jw. Tabor Wielkopolski 2017 – akcja 
po sąsiedzku  

 

Fundacja Dudziarz.Eu - 
Wielkopolskie Kapele Dudziarskie 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

500 

jw. Wieniawa Jazz Festiwal Fundacja Edukacyjna Pro Musica 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

 

1 200 

jw. Malta Festival Poznań 2017 Fundacja Malta od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 16.12.2017 r. 

 

50 000 

jw. XV Poznański Festiwal 
Mozartowski 

Fundacja Fabryka Sztuki, 
Fundacja Mozarte 

 

od dnia 08.05.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

1 200 

jw. Międzynarodowy festiwal form 
plakatowych "Ideografia" 

Fundacja Rarytas Art Foundation od dnia 15.08.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

400 

jw. Misterium Męki Pańskiej na 
Poznańskiej Cytadeli 2017 

Fundacja "Pro Posnania" od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.05.2017 r. 

 

50 000 i-m 

jw. Poznański Festiwal Kryminału 
GRANDA 2017 

Fundacja Granda od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

500 

jw. Po drodze Fundacja "Barak Kultury" od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

430 

jw. #SPEAKING CONCERTS Fundacja Fabryka Sztuki od dnia 06.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

700 

jw. IX Festiwal Kultur Regionów 
Europy w Poznaniu i w Kaliszu. 

Temat: Regiony Litwy.  
 

Fundacja Poznań - Ille - Et - 
Vilaine 

od dnia 03.07.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

5 600 

jw. Short Waves wpływa na 
Wielkopolskę 

Fundacja Edukacji Kulturalnej "ad 
Arte" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 29.09.2017 r. 

200 

jw. Wielkopolska / TERAZ i galeria 
fotografii dokumentalnej 

Fundacja Pix.House od dnia 01.05.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

150 
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PIX.HOUSE – program działań 
terenowych. 

 

jw. XVII FESTIWAL SZTUKI SŁOWA 
VERBA SACRA 2017 

Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

od dnia 04.09.2017 r.  
 do dnia 30.12.2017 r. 

 

1 500 

jw. Kobiety neoawangardy. 
Wystawa zbiorowa polskich 

artystek lat 70-tych 
 

Fundacja "9/11 Art Space" od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

900 

jw. Spotkania kultur w 100 rocznicę 
śmierci Ludwika Zamenhofa 

FUNDACJA ATQI od dnia 12.06.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

150 

jw. Spring Break Showcase Festival 
& Conference 2017 

 

"Fundacja Fast Forward" od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

3 500 

jw. COOLturalne Szkoły 2017 Fundacja Kulturalny Poznań od dnia 23.03.2017 r.  
 do dnia 31.08.2017 r. 

 

200 

jw. XXIV Dni Bretanii w 
Wielkopolsce. Temat: 

"Podróżnicy i przybysze".  
 

Fundacja Poznań - Ille - et - 
Vilaine 

od dnia 03.07.2017 r.  
 do dnia 20.12.2017 r. 

700 

jw. Akademia Kultury i Sztuki Zgromadzenie Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego – 

Prowincja Poznańska 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

420 

jw. "Królowa Śniegu" - nagranie 
muzyki ze spektaklu 

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna 
Anny Niedźwiedź 

 
 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

0 

jw. Integracja społeczna poprzez 
taniec i teatr. Warsztaty 

artystyczne dla mieszkańców 
Wielkopolski we współpracy z 

Polskim Teatrem Tańca . 
 

Movements Factory Foundation od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

4 500 

jw. Festiwal Poznań - Haendel 2017 Fundacja Harmonia Artis od dnia 11.09.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

200 

jw. Warsztaty teatralne dla seniorów 
wokół spektaklu teatralnego 
"neSTORY", aktywizujące do 

czynnego uczestnictwa w 
kulturze. 

Fundacja Wspierania Twórczości, 
Kultury i Sztuki "Ars" 

od dnia 15.08.2017 r.  
 do dnia 16.12.2017 r. 

50 
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jw. Play with Pro! Cykl koncertów 
edukacyjnych w Wielkopolsce.  

Event Culture od dnia 22.05.2017 r.  
 do dnia 18.12.2017 r. 

 

450 

jw. "Kino Ciśnień" Festiwal Kina 
Autorskiego 

Fundacja "Filmowiec" od dnia 20.03.2017 r.  
 do dnia 30.11.2017 r. 

 

670 

jw. Jeden plus jeden równa się trzy. Fundacja Sztuki i Edukacji 
Filmowej "Sztuka Poznania" 

 

od dnia 01.08.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

100 

jw. Projekt edukacyjno-kulturowy 
Młoda Malta 2017 

Fundacja Vox-Artis Promocja 
Polskiej Sztuki Współczesnej i 

Designu 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

300 

jw. Nie pochłonie nas ekran Fundacja "Na Skrzydłach Książek" 
 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

200 

jw. INTERTEATR 2017 POZNAŃSKA FUNDACJA 
ARTYSTYCZNA 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

500 

jw. ORINOKO NAD WARTĄ - W 
PUSZCZYKOWIE I POZNANIU 

Fundacja Fiedlerów od dnia 01.05.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

 

150 

jw. WLKPlayer Live Fundacja "Art-on" od dnia 24.07.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

200 

jw. "Kultura na oku" Fundacja "APJA" od dnia 01.08.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

 

250 

jw. IV Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej w Miejskiej Górce 

"Młodzież sobie" 
 

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna 
"Puenta" 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 30.12.2017 r. 

 

400 

jw. Kolędowanie z Poznańskimi 
Słowikami - Konin 2017 

Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki" 

 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

520 

jw. Dawni mistrzowie Stefana 
Stuligrosza 

Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki" 

 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

400 

jw. Ethno Regio Fundacja Luxsfera od dnia 02.05.2017 r.  
 do dnia 10.09.2017 r. 

 

500 

jw. Kultura i ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

Fundacja "Pluribus Unum" od dnia 10.05.2017 r.  
 do dnia 30.09.2017 r. 

 

200 
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jw. I Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Musica Nova” w 

Przespolewie Kościelnym 
 

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna 
"Puenta" 

od dnia 25.04.2017 r.  
 do dnia 15.11.2017 r. 

100 

jw. „Studia z Kultury Popularnej” nr 
1 - dokończenie 

Fundacja Instytut Kultury 
Popularnej 

 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

0 

jw. Cykl warsztatów - Pierwsze 
spotkanie ze sztuką współczesną.  

Fundacja Rodriguez Gallery od dnia 14.03.2017 r.  
 do dnia 15.12.2017 r. 

100 

jw. Baśni bajanie - ze słowiańskiej 
duszy. 

Fundacja Lokalnego Wsparcia 
Kultury Aitwar 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

100 

jw. Zapiski guślarzy  Movements Factory Foundation od dnia 06.03.2017 r.  
 do dnia 30.12.2017 r. 

 

0 

jw. Studyjne warsztaty dla 
producentów muzycznych 2017 

Fundacja Rozwoju Talentów od dnia 04.05.2017 r.  
 do dnia 31.10.2017 r. 

 

60 

jw. X Międzynarodowy Plener 
Malarski "OBRAZ 2017" Wystawy 

malarstwa /poplenerowe/ 
Program edukacyjny 

 

Fundacja Rozwoju Miasta 
Poznania 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

400 

jw. Narodziny księcia Bolesława Fundacja Św. Benedykta od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 30.06.2017 r. 

 

300 

jw. Wydanie III i IV tomu Rocznika 
Fundacji Muzeów Wielkopolskich 

„Museion Poloniae Maioris” 
 

Fundacja Muzeów Wielkopolskich od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

0 

jw. Mniejszości narodowe i etniczne 
w Polsce 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kultury Wsi i Rolnictwa 

od dnia 03.04.2017 r.  
 do dnia 15.08.2017 r. 

 

500 

jw. Nowoczesne Muzeum – 
szkolenie pracowników 
wielkopolskich instytucji 
muzealnych „Zespołowe 

tworzenie wystawy muzealnej” 
 

Fundacja Muzeów Wielkopolskich od dnia 01.07.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

300 

jw. RAMUS ARTIS Festival - X 
Międzynarodowy Plener 

Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 
2017- "Dom" 

 

Fundacja Ramus Artis od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

340 
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jw. Krystyna Miłobędzka - kulturalna 
ikona Wielkopolski 

Fundacja "Przestrzeń Aktywności 
Rozwoju i Kreatywności" 

 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 01.12.2017 r. 

100 

jw. Konkurs literacki o nagrodę 
"Bursztynowy Motyl" im. 

Arkadego Fiedlera 
 

Fundacja Im. Arkadego Fiedlera od dnia 11.04.2017 r.  
 do dnia 30.07.2017 r. 

100 

jw. Tego mostu nie ma na mapie - 
Szalona Krew - spektakl Gorki 

Theater Berlin 

Fundacja Teatru Ósmego Dnia   

jw. "Teczki" Teatru Ósmego Dnia na 
Festiwalu Aktora w Vinkovcach. 

Fundacja Teatru Ósmego Dnia od dnia 13.03.2017 r.  
 do dnia 31.07.2017 r. 

 

870 

jw. Słowicze Trele Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śrem 

 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

90 

jw. XXII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej 

w Wolsztynie 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
NMP Niepokalanie Poczętej w 

Wolsztynie 
 

od dnia 01.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2017 r. 

400 

jw. Święto Teatru na Prowincji 2017 Fundacja Dzieci Wrzesińskich od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 20.06.2017 r. 

 

80 

jw. Spotaknie z Matką Radosną - 
koncert 

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. 
Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie 

 

od dnia 01.06.2017 r.  
 do dnia 31.08.2017 r. 

150 

 
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu 

zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. "Podnoszenie 
jakości usług oferowanych w obiektach turystyki wiejskiej" 

Podnoszenie jakości usług 
oferowanych w obiektach 

turystyki wiejskiej 
 

Fundacja Olandia 12.05.2017-30.06.2017 
Szkolenie dla obiektów 

agroturystycznych  
brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Rowerem po wielkopolskiej 

krainie 

Stowarzyszenia "Unia 
Nadwarciańska"  

 
01.09.2017-15.11.2017 Rajd rowerowy 150 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Odnowa wsi Korzecznik poprzez 

Wiejski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
i Integracji Środowiska Lokalnego 

"Z Edukacją w Przyszłość" 
 

01.09.2017-31.10.2017 Szkolenia dla mieszkańców wsi 113 osób 
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Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Festyn integracyjny promujący 
działania Odnowy Wsi - Wszyscy 

mieszkańcy razem są 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Gadowskich Holendrach 

01.09.2017-15.11.2017 Festyn integracyjny około 200 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Altana miejscem spotkań 

pokoleń 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wszystkich Świętych w Liskowie 

 
01.09.2017-31.10.2017 

Zakup i montaż altany 
rekreacyjnej 

około 250 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Sołecka Strategia Rozwoju szansą 

dla wsi Wrót Wielkopolski 

Stowarzyszenie Wrota 
Wielkopolski 

 
01.09.2017-15.11.2017 

Opracowanie sołeckich strategii 
rozwoju 

Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Opracowanie sołeckich strategii 
rozwoju dla 11 sołectw z terenu 

gminy Chocz 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Inicjatyw Kulturalno-
Oświatowych Mieszkańców Wsi 

 

01.09.2017-31.10.2017 
Opracowanie sołeckich strategii 

rozwoju 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Historia naszego środowiska i 

naszej wsi jest nam droga 
 

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś 
Gębice 

01.09.2017-15.11.2017 Wydanie publikacji Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 11 listopada  - Hubertus 
Stowarzyszenie Formacja 

Dźwierszno O.M.M.P. 
02.10.2017-15.11.2017 

Organizacja imprezy 
upamiętniającej odzyskanie 

niepodległości, zawody jeździeckie 
około 450 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" Aktywny Rozwój na TAK Stowarzyszenie Aktywni Razem 01.09.2017-15.11.2017 
Opracowanie sołeckich strategii 

rozwoju 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" Regionalne smaki Liskowa 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich w Liskowie 
 

01.09.2017-15.11.2017 
Piknik integracyjny promujący 

tradycyjne potrawy 
około 200 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Odkrywamy na nowo nasze 

tradycje - Święto chleba 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Potworowie 

 
01.09.2017-15.11.2017 

Festyn integracyjny pn. "Święto 
chleba" 

około 200 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Dziedzictwo Kulinarne Krajny 

Złotowskiej 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Krajna Złotowska 

01.09.2017-14.11.2017 
Wydanie publikacji, organizacja 

szkoleń kulinarnych 
120 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Między latem a jesienią - 
kulinarny przełom smaków na 

Końcu Świata 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kraszewice 

01.09.2017-31.10.2017 Kulinarny festyn integracyjny około 500 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" MANEWRY GRZYBOWE 
Stowarzyszenie Odnowy i 

Rozwoju Wsi Plecemin 
 

01.09.2017-07.10.2017 Grzybobranie (konkursy, zabawy) 75 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Jubileusz 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrowicach 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Piotrowicach 

 
01.09.2017-09.09.2017 

Impreza integracyjna "Święto 
pieczonego ziemniaka" 

około 400 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Remont i adaptacja pomieszczeń 
z przeznaczeniem na salę 

szkoleniową dla mieszkańców 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kawęczynie 

01.09.2017-15.11.2017 
Remont pomieszczeń w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
Brak informacji 
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Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Czajków 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Czajkowie 

01.09.2017-31.10.2017 
Zagospodarowanie terenu (ławki 

gazony) 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wiejskiej na cele 

rekreacyjne w miejscowości 
Muchy 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Muchach 

01.09.2017-08.11.2017 
Zagospodarowanie terenu (altana,  

nasadzenie roślin) 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

W Orkiestrze Don Bosco jest taka 
siła: talenty muzyczne pokoleń 

rozwija, tradycje Marszałek 
pielęgnuje, sołectwo w pełnej 

krasie promuje 
 

Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta 
Don Bosco Marszałki" 

01.09.2017-31.10.2017 
Mundury dla orkiestry, baner, 

kalendarze  
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Zakup mundurów 
reprezentacyjnych dla członków 

Orkiestry Dętej OSP Blizanów 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Blizanów 

01.09.2017-15.11.2017 
Zakup mundurów dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Zagospodarowanie terenu przed 
Strażnicą OSP z 

wyeksponowaniem "Sikawki 
konnej" 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Powidzu 

11.09.2017-31.10.2017 
Zagospodarowanie terenu 

(wyeksponowanie sikawki konnej) 
Brak informacji 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Doposażenie "Bajecznego Placu 

Zabaw w Trąbczynie" 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Trąbczynie 

 
01.09.2017-31.10.2017 Doposażenie placu zabaw około 70 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" Bajkowy zawrót głowy 
Opatowskie Stowarzyszenie 

Kulturalno-Sportowe 
 

01.09.2017-30.09.2017 Rajd rolkarz około 150 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" Powróćmy jak za dawnych lat 
Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rychwale 

 
01.09.2017-15.11.2017 

Warsztaty wokalne, zakup strojów 
dla chóru 

30 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Integracja przez wspólne 

grillowanie i sportu uprawianie 

Stowarzyszenie Edukacji  
i Rozwoju Wsi Psary "Mała 

Ojczyzna" 
01.09.2017-15.11.2017 Impreza integracyjna  około 300 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Festyn integracyjny "Dni 

Ostrowa Kaliskiego" 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Ostrowie Kaliskim 

 
01.09.2017-30.09.2017 Festyn integracyjny około 300 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Plac rekreacyjno-wypoczynkowy 

przy sali OSP w Morawinie 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Morawinie 
01.09.2017-15.11.2017 

Przygotowanie placu rekreacyjno-
piknikowego (stoły piknikowe, 

kosze) 
około 500 osób 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Multimedialny Dwór - 

zachowanie i promocja 
dziedzictwa Rojowa 

Fundacja Nauki i Edukacji "Lemat" 01.09.2017-15.11.2017 Multimedialny kiosk informacyjny 
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Brak informacji 
 
 
 
 

 
 

 
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu 

zadania 
 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
w roku 2017 

Wielkopolski Turniej Orlika 2017 
Szkolny Związek Sportowy 

"Wielkopolska" 
1.03-31.08 

Powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w 
"Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2017" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 
 

7 000 

jw. 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2017 

Szkolny Związek Sportowy 
"Wielkopolska" 

3.04-26.11.2017 

Powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w 
"Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2017" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 
 

17 362 
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jw. 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu Długodystansowym 

Wielkopolski Okręgowy Związek 
Pływacki 

1.07-31.08 

Powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w 
"Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2017" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 
 

164 

jw. 

Grand Prix Wielkopolski 2016 w 
Koszykówce Ulicznej 3x3 

Stowarzyszenie Streetball Polska 1.05-31.08.2017 

Wsparcie organizacji 
pozarządowej w realizacji zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w 
"Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2017" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 
 

200 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017  

 XXXII Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski Szlakiem Bursztynowym  

- Hellena Tour 2017 
 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w 
Kaliszu 

1.04-2.04.2017 

 
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 2017" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

126 (18 zespołów) 

jw.    ORGANIZACJA CYKLU 
TURNIEJÓW "GRAND PRIX DZIECI 

W HOKEJU NA TRAWIE" 
 

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 
"Swarek"  

w Swarzędzu 

06.05.2017, 
21.05.2017, 
10.06.2017 

210 

jw. 
 "PUCHAR POLSKI W 

TRAMPOLINIE" Poznań 7-
8/04/2017 

Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego  

w Poznaniu 

7-8.04.2017 235 

jw. Szukamy Następców 
Olimpijczyków 

 

Wielkopolski Związek Kolarski w 
Kaliszu 

02.04-06.10.2017 1 322 

jw. Wiosenne Biegi Przełajowe- 
Racot 2017 

 

Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w 
Racocie 

8.04.2017 ok. 600 
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jw. 

 Bieg Świętej Urszuli 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Pedagogicznej i Duchowej Myśli 

św. Urszuli  
w Pniewach 

17.04.2017 349 

jw.  XV Ogólnopolskie Zawody w 
Chodzie Sportowym  

im. Hieronima Mazurkiewicza w 
Zaniemyślu 

 

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Poznaniu 

22.04.2017 143 

jw. 
 "Ogólnopolski Turniej 

Szermierczy młodzików w szabli 
dziewcząt  

i chłopców" Poznań 22.04.2017 

Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego  

w Poznaniu 

22.04.2017 100 

jw.  
 XIV Otwarty Turniej Piłki Nożnej 

"Olimpia Cup'2017" 

Ludowy Klub Sportowy "Olimpia"  
w Strzyżewku 

29.04-1.05.2017 42 drużyny  

jw.  
"45 Błękitna Wstęga 

Wielkopolski - 9 Memoriał 
Henryka Helaka"  

- Iwno gm. Kostrzyn Wlkp. 

Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" 
w Iwnie 

01-03.05.2017 59 

jw.  
XIV Włościańskie Zawody w 

Powożeniu Zaprzęgami  
- "Memoriał dr. Ireneusza 

Maślińskiego" na terenie woj. 
Wlkp 

 

Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz"  
w Śmiglu 

01.05.2017 110 

jw. Regaty Kajakowe. Memoriał T. 
Pasika. 

 

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 
w Kaliszu 

28.05.2017 74 

jw.  XIV Ogólnopolskie Zawody 
Konne w Skokach przez 
Przeszkody Grand Prix o 

"Majowy Laur Olszy" 
 

Klub Jeździecki "Agro-Handel 
Śrem" Stajnia Olsza  

w Olszy 
6-7.05.2017 118 

jw. "Międzynarodowy Turniej 
Klasyfikacyjny Europejskiej 

Federacji Tenisowej "Tennis 
Europe" Młodzików i Młodziczek 

do lat 14 w tenisie ziemnym" 
 

Klub Sportowy "Promień"  
w Opalenicy 

07-14.05.2017 101 

jw.  XX Międzynarodowe Zawody 
sportowe w lekkiej atletyce i 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym  

08-12.05.2017   



35 
 

pływaniu dla osób 
niepełnosprawnych wzrokowo 

oraz ze złożoną 
niepełnosprawnością  

i Słabowidzącym Absolwentom 
Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Dla Dzieci 
Niewidomych  
w Owińskach  

"Być Potrzebnym" 

jw.  
Regaty Sprinterskie im. 

Wojciecha Skrzypczyńskiego 
 

Wielkopolski Związek Kajakowy w 
Poznaniu 

13.05.2017 483 

jw. Ogólnopolski turniej 
Kwalifikacyjny młodzików w 
zapasach styl wolny i zapasy 

kobiet  
 

Ludowy Klub Sportowy 
"CERAMIK" w Krotoszynie  

12-13.05.2017 210 

jw.  
XV Puchar Polski w brazylijskim 

Jiu-Jitsu 
 

Klub Sportowy "Copacabana" w 
Koninie 

20.05.2017 623 

jw.  
-XIII Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Kolarstwie 

Górskim XC MTB  
- Pniewy Księże Góry 2017 

 

Stowarzyszenie Rowerzystów 
"Odjechani - Team PL"  

w Pniewach 
21.05.2017 129 

jw.  
Puchar Wielkopolski w rugby 

 

Rugby Klub "Sparta"  
w Jarocinie 

13.05.2017 250 

jw. "Obłędna Plaża" - turniej 
plażowej piłki siatkowej kobiet i 

mężczyzn 
 

Powiatowy Klub Sportowy MOS w 
Zbąszyniu 

25-28.05.2017 70 duetów 

jw. Mistrzostwa Wielkopolski 
Szkółek Kolarskich w kolarstwie 

szosowym 
 

Wielkopolski Związek Kolarski w 
Kaliszu 

26-27.05.2017 150 

jw. MISTRZOSTWA W SMOCZYCH 
ŁODZIACH "DRAGONY 2017" 

 

Klub Sportowy "Stomil"   
w Poznaniu 

27.05.2017 300 

jw.  
V Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Judo 

 

Klub Sportowy Akademia Judo w 
Poznaniu 

28.05.2017 73 

jw. IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH  

Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" 
przy Specjalnym Ośrodku 

1-3.06.2017 121 
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XIII MEMORIAŁ IM. ROMANA 
PARYSKA GNIEZNO 01-03 

CZERWCA 2017 
 

Szkolno-Wychowawczym               
nr 2 w Gnieźnie 

jw. 
International Windsurfing Regata 

Uczniowski Jacht Klub Sportowy 
"Szturwał"  
w Kaliszu 

01-04.06.2017 102 

jw. Regaty Wioślarskei w ramach 
Warsztatów Wioślarskich 

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 
w Kaliszu 

10.06.2017 190 

jw. Europejski Festiwal Szermierki - 
X Memoriał Fechtmistrza Jana 

Nowaka 
 

Klub Sportowy "Warta"  
w Poznaniu 

03-04.06.2017 505 

jw. Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka w tenisie 

stołowym 
 

Wielkopolski Związek Tenisa 
Stołowego  
w Poznaniu 

04.06.2017 82 

jw. Festiwal Jeździecki Baborówko 
2017 

 

Stowarzyszenie Jeździeckie 
Baborówko w Baborówku 

30.06-02.07 212 par 

jw.  
"Organizacja Rundy FIA-CEZ 
Pucharu Europy Centralnej 

Wyścigów Samochodowych, 
Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski Hour Race, 

Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski" 

 

Automobilklub Wielkopolski w 
Poznaniu 

09-11.06.2017 143 

jw.  
Długodystansowe Regaty im. 

Rafała Piszcza 
 

Wielkopolski Związek Kajakowy w 
Poznaniu 

23.09.2017 150 

jw. 
IX Integracyjny Turniej 

Szermierczy "Z Floretem Do 
Gwiadz" 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym  

"Z floretem do gwiazd"  
w Poznaniu 

10.06.2017 50 

jw. V Bieg przełajowy "Grand Prix 
Umultowo 2017" 

 

Stowarzyszenie LA Spartakus w 
Poznaniu 

11.06.2017 187 

jw. Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów w Szachach 

 

Wielkopolski Związek Szachowy w 
Poznaniu 

18-22.06.2017 202 

jw. Międzynarodowe Zawody Konne 
w Skokach Przez Przeszkody 

Klub Sportowy "Jumping Events" 
w Poznaniu 

15-18.06.2017 98 
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CSI4*, VIII Memoriał Macieja 
Frankiewicza 

 

jw. 
 

17. Otwarty Maraton Kajakowy 
Warta Challenge Grand Prix PZK 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki  

i Rekreacji Wodnej "Warta"  
w Poznaniu 

 

16-18.06.2017 100 

jw. 
XVI Ogólnopolski Turniej 

Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 
2017 

Fundacja Tenisowa  
im. Wiesława Gąsiorka  

w Poznaniu 
 

16-20.06.2017 52 

jw. 
Puchar Świata w Wioślarstwie  

Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo w Poznaniu 

 
16-18.06.2017 456 

jw. 
/41 Grand Prix Wojciecha 

Fibaka/ 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

 

31.07-06.08 6o ch, 48 dz, 32 pary 

jw.  
BISFed 2017 European Regional 

Open, Poznań 
 

Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne "Start"  

w Poznaniu 
4-10.07.2017 84 

jw. XXVII Ogólnopolski wyścig 
kolarski 

 

Wielkopolski Związek Kolarski w 
Kaliszu 

7-9.07.2017 174 

jw. 2.MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
TENISA NA WÓZKACH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WARTA 

POZNAŃ OPEN 2017"  
 

Fundacja Sportowa "SUKCES" w 
Poznaniu 

07-09.07.2017 23 

jw. 
Organizacja imprezy rekreacyjno-
sportowej 50 Maraton Pływacki 

"Wpław przez Kiekrz" 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

 

08.07.2017 210 

jw. 
Międzynarodowy turniej tenisa 

meżczyzn  ATP Challenger 

Stowarzyszenie Sportowe Park 
Tenisowy Olimpia    

w Poznaniu 
 

15-23.07.2017 80 

jw. 
 XXV Festiwal Szachowy w 

Poznaniu 

Wielkopolski Związek Szachowy w 
Poznaniu 

 
20-27.08.2017 319 

jw.  Mistrzostwa Wielkopolski w 
kolarstwie torowym 

Wielkopolski Związek Kolarski w 
Kaliszu 

12-13.08.2017 96 
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jw. XI Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Ulicznej 3x3  
"Kaliski Streetball" 2017 

 

Kaliskie Towarzystwo Koszykówki 
Młodzieżowej  

i Amatorskiej w Kaliszu 
 

18-20.08.2017 
58 zespołów, 120 

zawodników 

jw. 
 XVIII Międzynarodowe 

Mistrzostwa Wielkopolski w 
Tenisie 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

 

19-27.08.2017 74 

jw. 
 

  IV Międzynarodowy Turniej im. 
Jerzego Kryjoma 

Ostrowskie Stowarzyszenie Piłki 
Nożnej Pięcioosobowej  

w Ostrowie Wlkp. 
 

02-03.09.2017 200 

jw.  
Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski Amatorów w 
Tenisie 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Korty"  

w Koninie 
26-27.08.2017 brak danych 

jw. XXV Jubileuszowy Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski „Po Ziemi 
Konińskiej” w kat. Junior 

Młodszy 
 

Konińskie Ludowe Towarzystwo 
Cyklistów  
w Koninie 

17.09.2017 brak danych 

jw.  IX Sportowy Czempionat Polski 
Młodych Koni 4,5,6,7-letnich 
 XXIII Memoriał Jana Kantego 

Dąbrowskiego  
 

Klub Jeździecki "Agro-Handel 
Śrem" Stajnia Olsza  

w Olszy 
08-10.08.2017 

65 zawodników+180 
koni 

jw. 
 

Błyskawica Open 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Błyskawica"               
w Rokietnicy 

 

9.09.2017 300 

jw. 
Bieg Olimpijski - Racot 2017 

Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w 
Racocie 

 
9.09.2017 2 000 

jw. 
Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego  

Wielkopolski Związek Kajakowy w 
Poznaniu 

 
24.09.2017 200 

jw.  
XI Międzynarodowy Turniej w 

zapasach  
o Memoriał Józefa Moczyńskiego 

 

Klub Sportowy "Sobieski"  
w Poznaniu 

16-17.09.2017 89 

jw. 
 

Okręgowy Związek Kręglarski w 
Poznaniu 

28.09-01.10.2017 69 
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Organizacja XXXV Turnieju w 
kręglarstwie młodzieżowym 

"Wielkopolska Zaprasza 2017" o 
charakterze ogólnopolskim 

 

jw.  
XIV Międzynarodowy Turniej w 

gimnastyce artystycznej 
"Poznańskie Koziołki 2017" 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Dąbrówka"  
w Poznaniu 

17-19.11.2017 142 

jw. X Ogólnopolski Turniej 
Badmintona Olimpiad 

Specjalnych 
 

Olimpiady Specjalne Polska w 
Warszawie 

5-8.10.2017 90 

jw.  I Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Dziewcząt - Play 

Basket Kraszewice 
 

Klub Sportowy Play Basket 
Kraszewice 

13-15.10.2017 120 

jw.  
Turniej Nadziei Olimpijskich w 

rugby 
 

Rugby Klub "Sparta"  
w Jarocinie 

24.09.2017 250 

jw.  
 IX Memoriał Jigoro Kano w Judo 

- Szansą dla Każdego 
 

Klub Sportowy Akademia Judo w 
Poznaniu 

28-29.10.2017 826 

jw. 
Olimpiada Bez Barier - Racot 

2017 

Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w 
Racocie 

 
28.10.2017 400 

jw. Mistrzostwa Świata w wyścigach 
psich zaprzęgów w warunkach 

bezśnieżnych Dryland IFSS 2017 
 

Klub Sportowy "Wolf Team"  w 
Szamotułach 

24-26.11.2017 300 

jw. 
  ORGANIZACJA IV HOKEJOWEGO 

FESTIWALU SKRZATÓW W 
SWARZĘDZU 

Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 "Swarek" w 

Swarzędzu 
 

25-26.11.2017 140 

jw. 
"II Junior Malta Waterpolo Cup 

2017" 

Klub Sportowy "Waterpolo" 
Poznań w Poznaniu  

 
16.12.2017 brak danych 

jw. 
 "IV Malta Waterpolo Cup 2017" 

Klub Sportowy "Waterpolo" 
Poznań w Poznaniu  

 
16-17.12.2017 brak danych 

jw. Zawody na ergometrze 
wioślarskim 

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 
w Kaliszu 

24-25.02.2017 419 



40 
 

 

jw. 
 

 Międzynarodowe Zawody 
Konne w Skokach przez 

Przeszkody CSI3*-W 

Jeździecki Klub Sportowy 
Przybyszewo przy Wyższej Szkole 

Marketingu  
i Zarządzania  w Lesznie 

 

3-6.11.2017 61 

jw. 
 II Puchar Polski Juniorów  w 

szabli kobiet i mężczyzn 

Koniński Klub Szermierczy 
w Koninie 

 
04.11.2017 118 

jw. Ogólnopolski Turniej Młodzików 
w szabli dziewcząt i chłopców 

Koniński Klub Szermierczy 
w Koninie 

05.11.2017 145 

jw.  
WIŚNIK CUP - turniej koszykówki 

na wózkach 

Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ  

w Koninie 
1-3.12.2017 36 

jw. Cavaliada  Poznań 2017 - 
Międzynarodowe zawody  

w skokach przez przeszkody 
 

Stowarzyszenie Jeździeckie 
Baborówko w Baborówku 

7-10.12.2017 330 

jw. Organizacja XXXVIII Memoriału 
Wojciecha Zielińskiego i Jerzego 

Krukowskiego w kręglarstwie 
młodzieżowym o charakterze 

ogólnopolskim 
 

Okręgowy Związek Kręglarski w 
Poznaniu 

10.11-22.12.2017 96 

jw. 
 XXVI Młodzieżowy Turniej Piłki 

Ręcznej 

MKS Poznań  
w Poznaniu 

 
16.12.2017 128 

jw. 
 III Puchar Polski Juniorów w 

szabli kobiet i mężczyzn 

Koniński Klub Szermierczy 
w Koninie 

 
16.12.2017 106 

jw. 

X Integracyjny Turniej 
Szermierczy  

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym  

"Z floretem do gwiazd"  
w Poznaniu 

 

16.12.2017 62 

jw. 
I Ogólnopolski Turniej Judo 

Olimpiad Specjalnych  

Olimpiady Specjalne Polska w 
Warszawie 

 
24-26.11.2017 60 

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 2017 

 

 
Poprawa i rozwój bazy sportowej 

na terenie województwa 
wielkopolskiego / Remont i 

doposażenie bazy 
sportowej+D88:G97 

 

Klub Sportowy Copacabana Konin 01.04.2017 - 30.10.2017 
remont instalacji wentylacyjnej,  

sprzęt sportowy 
20-35 
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jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego przez remont 
piłkochwytów i bramy wjazdowej 

na boisku LZS w Siedlikowie. 
 

Ludowy Zespół Sportowy w 
Siedlikowie 

01.04.2017 - 31.12.2017 
remont piłkochwytów i bramy 

wjazdowej na boisku LZS w 
Siedlikowie. 

b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
 

Myśliwski Klub Sportowy "Diana" 01.04.2017 - 31.08.2017 
remont strzelnicy do konkurencji 

Trap i Double Trap - II etap 
remontu 

1500 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego. "Rozwój bazy 
sportowej Kaliskiego 

Towarzystwa Kolarskiego 
służącej szkoleniu dzieci i 
młodzieży w kolarstwie" 

 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie 01.04.2017 - 31.12.2017 
zakup pułek, regałów, luster, rolek 

kolarskich, cykloergometrów 
60 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
 

Konińskie Ludowe Towarzystwo 
Cyklistów 

01.04.2017 - 31.12.2017 
remont istniejących pomieszczeń 

klubowych 
b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 
wielkopolskiego / Rozwój 
podnoszenia ciężarów w 
powiecie nowotomyskim 

poprzez dotarcie do młodzieży 
szkół z terenu powiatu 

 

LKS "Budowlani-Całus" Nowy 
Tomyśl 

01.04.2017 - 31.12.2017 zakup sprzętu treningowego  b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego / Remont dachu 
hali sportowej K.S. „Posnania" 

 

Klub Sportowy "Posnania" 01.04.2017 - 30.10.2017 
remont poszycia dachowego, 

docieplenie 
465 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
Remont istniejących obiektów 

lub urządzeń sportowych, 
wykorzystywanychch przez 
organizacje pozarządowe,  

Rewitalizacja przystani 
żeglarskiej ŻMKS-Poznań nad 

Jeziorem Kierskim 
 

Żeglarski Międzyszkolny Klub 
Sportowy Poznań 

01.04.2017 - 31.12.2017 
remont instalacji elektrycznej, 
sanitariatów, stolarki okiennej, 
docieplenie, prace malarskie,  

b.d. 
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jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
 

Poznańskie Towarzystwo 
Wioślarzy „Tryton" 

01.04.2017 - 31.12.2017 
Remont siłowni - dach, sufit, 

sanitariaty 
b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego / Remont hali 
lekkoatletycznej 

 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

01.05.2017 - 31.12.2017 
remont szatni i sanitariatów, 
remont instalacji elektrycznej 

250 

jw. Poprawa i Rozwój bazy 
sportowej na terenie 

województwa wielkopolskiego - 
remont istniejących obiektów 

lub urządzeń sportowych 
wykorzystywanych przez 

organizacje pozarządowe pn.  
„Remont Centrum 

Szermierczego AZS AWF Poznań" 
 

Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego  

01.04.2017 - 30.11.2017 
remont szatni, sanitariatów oraz 

systemu wentylacji w sali 
szermierczej 

116 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
 

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy 
"Kiekrz" 

01.04.2017 - 30.11.2017 
remont zaplecza kontenerowego  

i sanitariatów 
b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego - Klub Sportowy  
„Sobieski" Poznań 

 

Klub Sportowy  „Sobieski" Poznań 01.04.2017 - 30.11.2017 
remont ścian (tynki, malowanie), 

remont dachu (zabezpieczenie 
poszycia dachowego papą) 

b.d. 

jw. 
Poprawa i rozwój bazy sportowej 

na terenie województwa 
wielkopolskiego 

Uczniowski Jacht Klub Sportowy 
„Szturwał" 

10.04.2017 - 30.06.2017 

remont motorówki asekuracyjnej 
RIB (zabezpieczenie dla 

zawodników uprawiających 
windsurfing) 

30-50 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego / Remont bazy 
szkoleniowej Stowarzyszenia 

Jeździeckiego Baborówko 
 

Stowarzyszenie Jeździeckie 
Baborówko 

10.04.2017 - 20.10.2017 
remont toru krosowego, zakup 

sprzętu 
b.d. 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 
wielkopolskiego. Remont 

elewacji i fundamentów budynku 
przystani klubowej 

 

Klub Wioślarski z Roku 1904 01.04.2017 - 30.10.2017 
remont elewacji, dachu, ścian, 

naprawy, malowanie 
b.d. 
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jw. „Poprawa i rozwój bazy 
sportowej na terenie 

województwa wielkopolskiego / 
Wszędzie dobrze, ale pod swoim 
dachem najlepiej - poprawa bazy 
treningowej Dojo Akademii Judo 

Taborowa 1" 
 

Klub Sportowy Akademia Judo  01.04.2017 - 30.06.2017 zakup mat, wymiana podłoża 200 

jw. Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego. Doposażenie 
Klubu Jeździeckiego Raduszyn w 

sprzęt sportowy 
 

Klub Jeździecki Raduszyn 01.05.2017 - 01.06.2017 
zakup sprzętu (ochraniacze, 

podkładki, czaprak) 
b.d. 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2017 
 

Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

04.05.2017 - 31.10.2017 

Podsumowano mijający sezon 
turystyczny oraz działania i 
projekty zrealizowane na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski. Poszerzono 
wiedzę uczestników nt. 
markowego produktu turystyki 
wodnej w Wielkopolsce – Wielkiej 
Pętli Wielkopolski. Przygotowano i 
wygłoszono wystąpienia i 
prezentacje dotyczące Wielkiej 
Pętli Wielkopolski. Zapoznano 
uczestników z atrakcjami 
turystycznymi Czarnkowa i okolic 
oraz fragmentem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. Poprzez aktywny 
udział w części krajoznawczej, 
uczestnicy zapoznali się z 
atrakcjami turystycznymi tego 
subregionu. Zintegrowano osoby 
związane z branżą turystyczną, 
wymiana wiedzy i doświadczeń. 

138 

jw. 

Organizacja konferencji pt.: 
"Turystyka rowerowa w 
Wielkopolsce" 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
"MARINA" 

05.06.2017 - 30.11.2017 

Zorganizowanie jednej konferencji 
poświęconej turystyce rowerowej 
w Wielkopolsce oraz 
możliwościom i kierunkom jej 
rozwoju. Wygłoszenie 7 referatów 
wraz z prezentacjami. 
Przeprowadzenie dyskusji z 
wiodącym udziałem 6 
zaproszonych przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz 
turystyki (eksperci, 

103 
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przedstawiciele samorządu na 
szczeblu wojewódzkim i lokalnym, 
reprezentanci organizacji 
turystycznych). Zapoznanie 103 
uczestników konferencji z 
ważnymi zagadnieniami 
związanymi z turystyką rowerową 
w województwie wielkopolskim, a 
także usystematyzowanie i 
utrwalenie ich wiedzy w ww. 
zakresie. Zintegrowanie 103 
uczestników reprezentujących 
podmioty działające na rzecz 
turystyki rowerowej.  Poprzez 
udział w konferencji ww. 
podmioty miały możliwość 
wymiany wiedzy, dobrych praktyk 
i doświadczeń, a także nawiązania 
współpracy. 

jw. 

Organizacja otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 

Organizacja Turystyczna 
Północnej Wielkopolski "Dolina 
Noteci" w Pile 

18.04.2017 - 28.05.2017 

* Zorganizowano jedne Regaty 
Smoczych Łodzi na rzece Gwdzie 
* Zorganizowano jedną masę 
kajakową na rzece Gwdzie 
* Zorganizowano jedną strefę dla 
wystawców branżowych 
* Zorganizowano jedną strefę 
bezpiecznego zachowania nad 
wodą 
* Zorganizowano animacje oraz 
koncert 

400 

jw. 

Organizacja akcji "Weekend na 
Szlaku Piastowskim" 

Klaster Turystyczny "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce" 

01.04.2017 - 30.06.2017 

* Wzmocniono świadomość i 
zainteresowanie tematem Szlaku 
Piastowskiego wśród 
mieszkańców regionu, turystów i 
przedstawicieli branży. 
* Rezultatem kampanii 
reklamowej przeprowadzonej w 
mediach (radio, telewizja, 
Internet) oraz na Facebooku była 
większa promocja Szlaku 
Piastowskiego w mediach 
lokalnych i regionalnych (w 
przypadku reklamy Internetowej 
mówimy również o zasięgu 
krajowym).  

8000 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2017 
 

56 Ogólnopolski Rajd "Jesień 
Chopinowska" 

PTTK Zarząd Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

05.06.2017 - 30.09.2017 

Zapoznanie uczestników rajdu z 
muzyką Chopina. Zachęcenie do 
rekreacji ruchowej na świeżym 
powietrzu oraz uczestnictwa w 
następnych rajdach. Pogłębienie 
wiedzy uczestników o regionie. 

748 

jw. 

Spływ Kajakowy "Szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski" 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
"MARINA" 

04.05.2017 - 31.08.2017 

Realizacja zadania pozwoliła 
osiągnąć następujące rezultaty 
trwałe: 
• zorganizowanie jednej imprezy 
turystycznej o zasięgu 
wojewódzkim, a nawet 
ponadregionalnym co 
niewątpliwie przyczyniło się do 
zwiększenia ruchu turystycznego z 
innych regionów oraz 
podniesienia atrakcyjności regionu 
konińskiego, jako miejsca do 
uprawiania turystyki aktywnej 
(wodnej), 
• zgłoszenia 120 uczestników w 
spływie kajakowym (finalnie na 
miejscu startu pojawiło się 106 
kajakarzy)   
• promowanie form aktywnego 
wypoczynku (turystyki 
kwalifikowanej, wodnej) oraz 
zdrowego stylu życia, w tym 
aktywności rekreacyjnej i 
turystycznej wśród 120 
zgłoszonych uczestników,  
• wydanie 106 pakietów 
materiałów promocyjnych oraz 
promocja wydarzenia w mediach 
przyczyniła się do promocji 
walorów turystyczno-
krajoznawczych Wielkiej Pętli 
Wielkopolski oraz subregionu 
konińskiego, w tym jednego z 
najatrakcyjniejszych odcinków 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, 
przebiegającego przez subregion 
koniński – promocja rzeki Warta 
(podniesienie atrakcyjności 
regionu poprzez kreowanie 
turystyki wodnej oraz Wielkiej 

106 
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Pętli Wielkopolski jako produktu 
turystycznego – wpisujący się w 
realizację programów i projektów 
wojewódzkich związanych z 
turystyką wodną), 
• organizacja spływu kajakowego 
dała możliwość udokumentowania 
fotograficznego odcinka Wielkiej 
Pętli Wielkopolski. 
 
Rezultaty miękkie niemierzalne: 
• zwiększenie zainteresowania 
nowymi trasami do uprawiania 
turystyki kajakowej wśród dzieci, 
młodzieży, osób starszych i 
niepełnosprawnych (120 
zgłoszonych uczestników spływu). 

jw. 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego - 
XIX Współzawodnictwo 
Turystyczne Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego o 
Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego - Cykl imprez 
2017 
 

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

03.04.2017 - 31.12.2017  

Rezultaty miękkie: 
• Wyłonienie najlepszego powiatu 
Województwa Wielkopolskiego w 
turystyce 
• Kształtowanie nawyków do 
systematycznego, aktywnego 
spędzania czasu wolnego i 
uprawiania różnych form turystyki 
• Pokazanie możliwości 
indywidualnego rozwoju 
człowieka, wynikających z 
uprawiania turystyki 
• Wpajanie w uczestnikach 
nawyków regularnego dbania o 
stan własnej sprawności fizycznej 
• Aktywizację środowisk wiejskich 
na rzecz organizacji różnych form 
turystyki 
• Kształtowanie postaw 
proekologicznych, szacunku i 
dbałości o dobra przyrody 
• Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego 
uczestników i pokazanie im 
alternatywnych możliwości 
spędzania czasu wolnego 
• Poprzez wzmożoną aktywność 
fizyczną – umożliwienie 

1645 
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wyładowania nadmiaru energii w 
sposób pozytywny i kontrolowany 
• Wpojenie w uczestnikach 
potrzeby dbałości o środowisko 
naturalne, zabytki przyrody i 
kultury 
• Podnoszenie wiedzy o 
bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym i umiejętności 
zachowania się na drodze 
• Podnoszenie wiedzy na temat 
walorów turystycznych w 
województwie wielkopolskim 
 
Rezultaty twarde: 
• Przeprowadzenie 7 imprez 
turystycznych o zasięgu 
wojewódzkim. 
• Udział 1645 osób 
reprezentujących 17 powiatów. 

jw. 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego 
"Poznaj Wielkopolskę z kajaka - 4 
Pory Roku" 
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 

03.04.2017 - 10.12.2017 

*zorganizowanie 1 spływu 
kajakowego składającego się z 4 
etapów dla 148 uczestników 
*zdobywanie punktów 
potrzebnych do zdobycia 
turystycznych odznak kajakowych 
*promcja szlaku kajakowego 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, rzeki 
Warty i rzeki Prosny oraz walorów 
turystycznych Wielkopolski 
poprzez wydanie ulotek i plakatów 
oraz prowadzenie strony 
internetowej 
*zwiększenie wiedzy nt. 
bezpiecznego spędzania czasu nad 
wodą poprzez zorganizowanie 
szkoleń wśród 148 uczestników 
*wzrost aktywności fizycznej 
uczestników poprzez udział w 
spływie oraz grach i zabawach 
ruchowych 
*zdobycie wiedzy nt. ekologii i 
ochrony środowiska oraz na temat 
trzeźwego trybu życia poprzez 
udział w ogólnopolskich akcjach 

148 
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"Pływam bez promili" i "Nie 
pływam w śmieciach" 

jw. 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego 
(51 Rajd wiosenny „Ruszaj się bo 
zardzewiejesz”) 
 

PTTK ODDZIAŁ H. CEGIELSKI – 
POZNAŃ S.A. 

01.04.2017 - 14.05.2017 

Pełniejsze zaspokojenie potrzeb, 
podniesienie poziomu życia, 
zagospodarowanie czasu wolnego 
i poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców woj.wlkp. 
Popularyzacja turystyki 
kwalifikowanej - pieszej i 
rowerowej oraz krajoznawstwa. 
Edukacja krajoznawcza i 
historyczna. Promocja pieszych i 
rowerowych szlaków 
turystycznych oraz miejsc pamięci 
Powstania Wielkopolskiego.  

352 

jw. 

XL Ogólnopolski Wiosenny Rajd 
do Kobylnicy 
 

Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
Pracowników Kolejowych w 
Poznaniu 

03.04.2017 - 30.04.2017 

Poznanie Wielkopolski, 
zapoznanie się z pięknem 
przyrody, historią i osiągnięciami 
Wielkopolski. Poszerzenie wiedzy 
o regionie. Możliwość ruchu na 
świeżym powietrzu. 
Upowszechnianie turystyki, 
krzewienie zasad ochrony 
przyrody i zabytków. 

360 

jw. 

Organizacja rajdu turystycznego 
"40 Rajd Kolarski im. D. 
Chłapowskiego do Turwi" 
 

PTTK Oddział w Kościanie 05.06.2017 - 31.10.2017 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa, poznanie piękna 
Wielkopolski i okolic Kościana, 
jego zabytków, przyrody i szlaków 
turystycznych. Umożliwienie 
uprawiania turystyki pieszej i 
rowerowej. Rajd stanowił zachętę 
do aktywnego spędzenia czasu 
wolnego (zwłaszcza wędrówek 
pieszych i rowerowych), 
systematycznej aktywności 
turystycznej, poznawania 
najbliższej okolicy, a także 
zdobywania odznak turystycznych. 

362 

jw. 

Rajd Rowerowy "Majówka z 
ABC" 
 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
"Życie jest piękne" 

03.04.2017 - 31.05.2017 

Rozpropagowanie czynnego 
wypoczynku i turystyki rowerowej, 
popularyzacja zdrowego trybu 
życia i walorów turystycznych 
Ziemiańskiego Szlaku 
Rowerowego oraz ziemi 
leszczyńskiej. 
 

9000 
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Liczba uczestników imprezy 
wyniosła 9 000 osób: dzieci, 
młodzież, dorośli, osoby 
niepełnosprawne, w przedziale 
wiekowym od 15 miesięcy do 91 
lat. 

jw. 

19. Spływ Kajakowy "Integracja 
2017" 
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 

03.04.2017 - 08.08.2017 

Zwiększenie wiedzy nt. 
bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego nad wodą wśród 50 
uczestników spływu poprzez 
zajęcia nauki pływania i zasad 
bezpieczeństwa, zwiększyła się 
aktywność fizyczna 50 
uczestników spływu poprzez 
udział w grach sportowych, 
zabawach ruchowych i pływanie 
kajakami, zapoznanie uczestników 
z historią byłego poligonu 
wojskowego poprzez udział w 
zorganizowanej wycieczce, 
zdobycie turystycznych odznak 
kajakowych, zdobycie wiedzy nt. 
ekologii i ochrony środowiska, 
nabranie prawidłowych nawyków 
proekologicznych poprzez 
propagowanie ogólnopolskiej akcji 
"Nie pływam w śmieciach" 

50 

jw. 

XXXI Ogólnopolski Rajd Szlakiem 
Powstania Wielkopolskiego do 
Lusowa 
 

Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
Pracowników Kolejowych w 
Poznaniu 

05.09.2017 - 31.10.2017 

Wszczepienie potrzeby ruchu na 
świeżym powietrzu i aktywnego 
wypoczynku; poznanie 
Wielkopolski, jej kultury, historii, 
przyrody; realizacja hasła 
"Turystyka łączy pokolenia" - 
inbtegracja w grupie, umocnienie 
więzi rodzinnych; przybliżenie 
zdobywania odznak turystycznych; 
promocja szlaków pieszych i 
rowerowych; podniesienie wiedzy 
o Powstaniu Wielkopolskim; 
krzewienie zasad ochrony 
przyrody i zabytków oraz 
umiłowania Ojczyzny 

618 

jw. XIII Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Wyścigach 
Drezyn Ręcznych 
 

Fundacja "Gościnna 
Wielkopolska" 

04.05.2017 - 30.09.2017 

Udział 64 osad (256 zawodników). 
Przeprowadzenie cyklu 9 
zawodów w randze eliminacji oraz 
jednych zawodów w randze 

400 
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finałów. Zorganizowano 
dwudniowe przejażdżki 
rekreacyjne. Zorganizowano 
dwudniowe forum w tym jedną 
konferencję. Zorganizowano jeden 
konkurs plastyczny dla dzieci. 

 
jw. 

Spływ Kajakowy "Konwaliowym 
Szlakiem Kajakowym" 
 

Organizacja Turystyczna Leszno-
Region w Lesznie 

08.05.2017 - 30.06.2017 

• Zorganizowano jednodniowy 
spływ kajakowy „Konwaliowym 
Szlakiem Kajakowym” 
• W spływie kajakowym udział 
wzięło 100 uczestników. Osobom 
tym przybliżono osobliwości 
Przemęckiego Parku 
Krajobrazowego 
• Podjęte działania przyczynią się 
do rozwoju regionalnego produktu 
turystycznego pn. „Konwaliowy 
Szlak Kajakowy”.    

100 

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 2017 

 

Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwój sieci 
szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
Odnowienie pieszego szlaku o 
kolorze niebieskim WK-3675n w 
Antoninie w Parku 
Krajobrazowym "dolina Baryczy" 
wchodzący w skład WSSP 
 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd 
Oddziału Ostrów Wlkp. w 
Ostrowie Wlkp. 

01.04.2017 - 15.09.2017 

Odnowiono i skorygowano 
przebieg szlaku o długości 15,9 
km. Wykonano malowanie 
nowego przebiegu szlaku 
łącznikowego o kolorze czarnym 
Goszczyn - Kociemba o dł. 2,8 km. 
Ułatwiono w ten sposób 
bezpieczne uprawnianie 
aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 

nie dotyczy 

jw. Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwój sieci 
szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego - 
Oznakowanie kajakowego szlaku 
wodnego rzeki Gwdy na odcinku 
Ujście - Lubnica - etap III 
 

Organizacja Turystyczna 
Północnej Wielkopolski "Dolina 
Noteci" w Pile 

01.04.2017 - 31.11.2017 

Oznakowanie Kajakowego Szlaku 
Wodnego rzeki Gwdy znakami na 
odcinku Jastrowie - Lędyczek. 
Ustawiono 21 znaków-tablic 
wykonanych z materiałów 
drewniano-kompozytowych z 
planszami informacyjnymi 
odpornymi na działanie promieni 
UV. 

nie dotyczy 

jw. Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwój sieci 
szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
Odnowienie rowerowego szlaku 
o kolorze czerwonym 
nazywanego Wielofunkcyjną 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd 
Oddziału Ostrów Wlkp. w 
Ostrowie Wlkp. 

03.04.2017 - 15.10.2017 

Odmalowano czerwony szlak o 
długości 58,47 km, umyto i 
uzupełniono tabliczki R1 na szlaku. 
Uzupełniono oznakowania na 
wspólnym przebiegu ze szlakiem 
czerwonym szlaków rowerowych: 
zielonym TTR-ką, zielonym 
bursztynowym, żółtym Pętla 

nie dotyczy 
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Ścieżką Turystyczną "Smocza 
Kraina" będąca uzupełnieniem 
Transwielkopolskiej Trasy 
Rowerowej i Szlaku 
Bursztynowego wchodzących w 
skład WSSR 
 

południowa Wielkopolski i 
czarnym Wzgórz Ostrzeszowskich. 
Nastąpiło trwałe odnowienie 
szlaku i poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej województwa 
wielkopolskiego, utworzono 
możliwości bezpiecznego 
uprawiania turystyki aktywnej. 
Dobre oznakowanie zachęca 
turystów do aktywnego 
wypoczynku na świeżym 
powietrzu. 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017 
 

 
Program  

„Szkolny Klub Sportowy”  
na terenie województwa 

wielkopolskiego 
 Szkolny Związek Sportowy 

Wielkopolska  
26.04-31.12.2017 

Zlecenie organizacji pozarządowej 
do realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017 w 
dziedzinie kultury fizycznej 
 

1428 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017 
 

 
Program powszechnej nauki 

pływania  
„Umiem pływać” 

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

17.04-9.12.2017 

Zlecenie organizacji pozarządowej 
do realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017 w 
dziedzinie kultury fizycznej 
 

5 860 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017 
 

 
Organizacja międzynarodowego 

obozu dla młodzieży 
promujacego idee integracji 

europejskiej 
Związek Harcerstwa Polskiego – 

Chorągiew Wielkopolska 
02-09.07.2017 

Zlecenie organizacji pozarządowej 
do realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonych w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 

40 000,00 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017 w 
dziedzinie kultury fizycznej 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu 

zadania 
 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

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

Bajkowe ferie-AKTYWNE 
przeciwdziałaNIE 
UZALEŻNIENIOM 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Regionalny; Poznań - 
Oddział Powiatowy w Turku 

od 31.01.2017 do 
10.02.2017 

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 

40 

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

Zimowa Akademia Socjoterapii 
2017 

Stowarzyszenie "Dajmy Szansę", 
Kaczki Średnie 

od 30.01.2017 do 
06.02.2017 

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 

20 

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

Sztuka dojrzewania - Ja i moi 
przyjaciele 

Dom Zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 

Kaliszu 

od 01.02.2017 do 
08.02.2017 

Zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień; nabycie przez 

40 
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uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego 
siebie, umiejętności odpoczynku 
 i zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Ferie na stoku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi Pleszewskiej 

FORUM MŁODYCH; Pleszew 

od 04.02.2017 do 
11.02.2017 

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 

50 

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

Tajemnice Tatr w górskiej 
przygodzie i przeciwdziałaniu 

uzależnieniom 

Uczniowski Klub Sportowy 
"ISKRA" przy Szkole Podstawowej 

w Sarbicach; Sarbice 

od 31.01.2017 do 
10.02.2017 

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 

40 

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

FERIE -2017 Stowarzyszenie Centrum Zdowia i 
Edukacji "PRIMUM VIVERE", 

Wągrowiec 

od 06.02.2017 do 
12.02.2017 

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 

45 

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

Dynamicznie przeciw 
uzależnieniom – ZIMOWA 
TRAMPOLINA PRZYGÓD 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
Nieskończoność; Sarbice 

od 30.01.2017 do 
10.02.2017 

Zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci 

36 
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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 

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

Śnieżynki, bałwanki lubią narty i 
sanki 

Uczniowski Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy "Rodzice-

Dzieciom"; Gniezno 

od 04.02.2017 do 
11.02.2017 

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 

28 

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

Jedziemy się DOTLENIĆ! Kolonie 
socjoterapeutyczne z 

programem sportowo-
tanecznym dla dzieci z rodzin 
defaworyzowanych z terenu 

województwa wielkopolskiego 

Towarzystwo „Nasze 
Szwederowo”; Bydgoszcz 

od 01.02.2017 do 
10.02.2017 

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

96 

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

Aktywne ferie dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi Moszczanka i 

Skrzebowa; Moszczanka 

od 30.01.2017 do 
06.02.2017 

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

45 
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Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem uzależnień  

Zimowisko z programem 
socjoterapeutycznym w 

Murzasichle 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 30.01.2017 do 
06.02.2017 

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 

52 

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

Zimowy zawrót głowy – 
wypoczynek połączony z 

socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode Ostrowite; 
Ostrowite 

od 30.01.2017 do 
06.02.2017 

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 

48 

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

Odnaleźć siebie Stowarzyszenie RAZEM WARTO 
przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Słupcy; Słupca 

od 05.02.2017 do 
11.02.2017 

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 

42 

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

Stop uzależnieniom - zimowy 
obóz edukacyjny i sportowo-

rekreacyjny połączony z 
oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Oddział Okręgowy w Kaliszu; 

Kalisz 

od 05.02.2017 do 
11.02.2017 

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 

25 
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umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Śnieżna przygoda - zimowy 
wypoczynek połączony z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i 

młodzieży z Województwa 
Wielkopolskiego z rodzin z 

problemem uzależnień 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; Skrzynka 

od 30.01.2017 do 
08.02.2017 

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 

60 

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 

Dołącz do nas - powiedz NIE 
uzależnieniom 

Stowarzyszenie Dajmy Szansę; 
Kaczki Średnie 

od 01.09.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

"Sztuka dojrzewania - Chcę 
zdrowo żyć" 

Dom Zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; 

Kalisz 

od 09.05.2017 do 
01.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

Droga ku pełni życia Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej; Gniezno 

od 05.08.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana postaw 
wobec alkoholu i narkotyków; 

w trakcie weryfikacji 
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przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów i 
konsekwencji nadużywania 
alkoholu lub narkotyków; 
wskazanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu (sport, 
rekreacja, kultura itp.) 

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 

Zacznijmy wcześniej - 
przeciwdziałanie uzależnieniom 

alkoholowym i/lub 
narkotykowym -2 

Stowarzyszenie Młode Ostrowite; 
Ostrowite 

od 05.08.2017 do 
15.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

„Stop uzależnieniom!” - 
prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży w miejscu ich 

zamieszkania 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy; Kalisz 

od 05.08.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

"Aktywność - Kultura - Wolność 
od uzależnień" 

Uczniowski Klub Sportowy ISKRA; 
Sarbice 

od 15.05.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 
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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 

"Potrafię mówić "NIE"" Uczniowski Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom; 

Gniezno 

od 08.05.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

"Wędrówki wśród gwiazd" Fundacja AQQ; Witkowo od 08.05.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

"Dzisiaj się uczę - jutro wiem jak 
przeciwdziałać uzależnieniom" 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi Pleszewskiej 

FORUM MŁODYCH; Pleszew 

od 08.05.2017 do 
10.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

Aktywnie bez negatywnych 
emocji 

Fundacja na Rzecz Wspierania 
Społeczności Lokalnej; Śrem 

od 05.08.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana postaw 
wobec alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 

w trakcie weryfikacji 
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dotyczących prawnych aspektów i 
konsekwencji nadużywania 
alkoholu lub narkotyków; 
wskazanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu (sport, 
rekreacja, kultura itp.) 

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 

Używkom Mówimy Nie Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej  Młodzi-Aktywni; Konin 

od 05.08.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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 

"Spójrz inaczej" Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 08.05.2017 do 
31.12.2017 

Zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych; zmiana 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.) 

w trakcie weryfikacji 

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

"Twoje wakacje -2017" Stowarzyszenie Centrum Zdrowia 
i Edukacji PRIMUM VIVERE; 

Wągrowiec 

od 25.06.2017 do 
07.07.2017 

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 

59 
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Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień  

"Wesołe Wakacje z Przygodą - V 
edycja" 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej ANMAR; 

Słupca 

od 06.08.2017 do 
11.08.2017 

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 

16 

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

"Z góry widać lepiej - wakacje 
2017" 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi Pleszewskiej 

FORUM MŁODYCH; Pleszew 

od 04.07.2017 do 
18.07.2017 

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 

50 

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

"Za tęczowym mostem 
wakacyjnej podróży" 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
Nieskończoność; Sarbice 

od 20.08.2017 do 
29.08.2017 

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 

40 

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

"Nadmorska przygoda z dala od 
alkoholu" 

Stowarzyszenie Obywatelski 
Powiat Słupecki; Piotrowice 

od 01.08.2017 do 
15.08.2017 

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 

50 
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umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Z Bieszczadami na Ty Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej  Młodzi-Aktywni; Konin 

od 24.07.2017 do 
03.08.2017 

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 

42 

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

Żyjemy zdrowo na sportowo Caritas Diecezji Kaliskiej; Kalisz od 08.07.2017 do 
15.07.2017 

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 

144 

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

„Mazury - cud natury” - letni 
wypoczynek połączony z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i 

młodzieży z województwa 
Wielkopolskiego z rodzin z 

problemem uzależnień 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; Skrzynka 

od 17.07.2017 do 
30.07.2017 

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 

72 

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

Taneczna Przygoda - morzem 
pachnąca 

Fundacja Małymi Oczami; Poznań od 25.06.2017 do 
05.07.2017 

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 

w trakcie weryfikacji 
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zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Utrzymać się w siodle Fundacja Kaskada; Kalisz od 26.06.2017 do 
07.07.2017 

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 

21 

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

Stop uzależnieniom! - obóz 
edukacyjny i sportowo-

rekreacyjny w Jastrzębiej Górze 
połączony z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy; Kalisz 

od 15.08.2017 do 
26.08.2017 

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 

80 

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

Sztuka dojrzewania - 
najważniejsze mieć w życiu cel 

Dom Zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; 

Kalisz 

od 24.06.2017 do 
03.07.2017 

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 

40 

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

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” - Kolonie 

socjoterapeutyczne z 
programem sportowo-

tanecznym dla dzieci z rodzin 

Towarzystwo Nasze Szwederowo; 
Bydgoszcz 

od 03.07.2017 do 
12.07.2017 

Zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień; nabycie przez 
uczestników umiejętności 

130 
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defaworyzowanych z terenu 
województwa wielkopolskiego 

pozytywnego stosunku do samego 
siebie, umiejętności odpoczynku i 
zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Kolonia - spełnieniem 
wakacyjnych marzeń 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy; Konin 

od 25.06.2017 do 
05.07.2017 

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 

40 

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

Sportowe lato i wakacyjne NIE 
dla uzależnień 

Uczniowski Klub Sportowy ISKRA; 
Sarbice 

od 11.08.2017 do 
21.08.2017 

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 

45 

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

Lato w Okunince – wypoczynek 
połączony z socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode Ostrowite; 
Ostrowite 

od 01.08.2017 do 
15.08.2017 

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 

50 

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

Wśród Superbohaterów” – letnie 
kolonie rekreacyjno-sportowe z 

programem 
socjoterapeutycznym 

Uczniowski Klub Sportowy UKS 
Czerlejno; Czerlejno 

od 14.08.2017 do 
21.08.2017 

Zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 

40 
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uzależnień; nabycie przez 
uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego 
siebie, umiejętności odpoczynku i 
zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Terapia społeczna wakacyjnym 
S.O.S. dla dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski Oddział Regionalny - 

Oddział Powiatowy w Turku; 
Turek 

od 31.07.2017 do 
10.08.2017 

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 

25 

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

"Obóz socjoterapeutyczny - 
uśmiechnij się i podaj dalej" 

Fundacja AQQ; Witkowo od 22.07.2017 do 
31.07.2017 

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 

w trakcie weryfikacji 

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

Wakacje z surwiwalem 2017 Stowarzyszenie Pedagogów 
Społecznych RIPOSTA; Poznań 

od 01.08.2017 do 
05.08.2017 

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 

15 
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Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień  

Aktywne wakacje dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi Moszczanka i 

Skrzebowa; Moszczanka 

od 24.07.2017 do 
02.08.2017 

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 

45 

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

"Budowanie pozytywnego 
obrazu dziecka" 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

od 22.07.2017 do 
31.07.2017 

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 

90 

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

W kierunku wartości – 
socjoterapeutyczny obóz pod 

namiotami w Pobierowie 

ZHP Chorągiew Wielkopolska 
Hufiec Konin; Konin 

od 26.07.2017 do 
09.08.2017 

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 

71 

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

„Uzależnia nas tylko sport” – 
letni obóz sportowo-rekreacyjny 

połączony z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemami 

uzależnień 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Międzynarodowych; Poznań 

od 16.08.2017 do 
29.08.2017 

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 

w trakcie weryfikacji 
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umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

Letnia akademia socjoterapii Stowarzyszenie Profilaktyki, 
Edukacji, Promocji Zdrowia i 

Rehabilitacji; Konin 

od 16.08.2017 do 
25.08.2017 

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 

90 

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

"Letnia Akademia Socjoterapii 
2017" 

Stowarzyszenie Dajmy Szansę; 
Kaczki Średnie 

od 29.07.2017 do 
08.08.2017 

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 

24 

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

Watra 2017 Uczniowski Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom; 

Gniezno 

od 12.08.2017 do 
22.08.2017 

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 

30 

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

Tatrzańska przygoda Stowarzyszenie Pelikan; Żydowo od 13.08.2017 do 
22.08.2017 

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 

w trakcie weryfikacji 
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zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego 
zachowania 

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

„Chroń życie – mój świat bez 
używek” 

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia 
i Edukacji PRIMUM VIVERE; 

Wągrowiec 

od 13.11.2017 do 
31.12.2017 

Przeprowadzenie programów dla 
młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, doświadczającej już 
pierwszych trudności w związku ze 
stosowaniem środków 
psychoaktywnych oraz 
zapewnianie im pomocy 
zapobiegającej powstawaniu 
dalszych poważnych zaburzeń 

w trakcie weryfikacji 

Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  „Świetlica - tu odkrywam siebie i 
świat" 

Stowarzyszenie Profilaktyki, 
Edukacji, Promocji Zdrowia i 

Rehabilitacji; Konin 

od 27.10.2017 do 
03.12.2017 

Przeszkolenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 
przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

w trakcie weryfikacji 

Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  „Zdrowa rodzina naszym 
wspólnym celem - szkolenie 

wzmacniające zaangażowanie 
lokalnego środowiska w działania 
na rzecz trzeźwości w rodzinach” 

Wielkopolska Fundacja ETOH; 
Poznań 

od 06.11.2017 do 
31.12.2017 

Przeszkolenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 
przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

w trakcie weryfikacji 

Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  „Uzależnienia - jak wspierać 
nastolatka w radzeniu sobie z 

zagrożeniami? Organizacja 
warsztatów edukacyjnych dla 

rodziców/opiekunów prawnych” 

Stowarzysznie ZDROWI MY; 
Poznań 

od 06.11.2017 do 
23.12.2017 

Przeszkolenie osób zawodowo 
mających kontakt z problematyką 
przeciwdziałania uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

w trakcie weryfikacji 

Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski "Zostań bohaterem oddaj krew" Wielkopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Poznaniu 

od 01.10.2017 do 
31.10.2017 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie min.15 akcji 
poboru krwi, min. 5 prelekcji w 
szkołach i na terenie zakładów 
pracy, zorganizowanie 2 
konferencji, konkursu na plakat, 
happening w postaci tramwajady 

w trakcie weryfikacji 
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REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu 

zadania 
 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017 

1. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin. 
2. Stworzenie modelu edukacyjnego dotyczącego umiejętności wychowawczych 

dla rodziców, jego testowanie oraz opracowanie i druk podręcznika 
wdrażającego model. 

3. Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej. 
4. Propagowanie idei wolontariatu „seniorzy seniorom” jako formy aktywności 

społecznej osób starszych.  
5. Wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów 
osób starszych niesamodzielnych wraz z opracowaniem i drukiem publikacji 

instruktażowej nt. standardów opieki. 
6. Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących 
pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących twórczość artystyczną osób 

starszych. 
7. Popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa 

wielkopolskiego poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty. 
8. Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób 
bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

9. Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z 
niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych: 

- skierowanych do dzieci, których rodzic/rodzice jest/są osobą/osobami z 
niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorą/chorymi,  

- skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle 
chorych.  

10. Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  

11. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie 
chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat 

szpitalny.  
12. Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na 

przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności 
dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami 

pozarządowymi. 
 

Kawiarenka u Astrid – wsparcie i 
wyrównywanie szans życiowych i 
edukacyjnych rodzin z małymi 
dziećmi 

Instytut Małego Dziecka im. 
Astrid Lindgren 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przeprowadzenie cyklu 
kreatywnych warsztatów 
„Kalejdoskop Doświadczeń" dla 
rodzin z małymi dziećmi – 6 
spotkań 
'- przygotowanie i zorganizowanie 
tematycznej biblioteczki książek 
dla dzieci i rodziców 
'-przygotowanie, opracowanie i 
upowszechnienie interaktywnych 
kart dialogowych  "Poznajmy się" 

- 73 rodziców i 83 
dzieci 

- 1 000 sztuk kart 
dialogowych 

Wsparcie dla wielkopolskich 
rodzin z problemem demencji 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie, Spółdzielnia 

Socjalna "VIVO" 
 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- wyłonienie liderów zdolnych do 
utworzenia Centrum Spotkań 
Meeting Dem w swoim 
środowisku (Krotoszyn, Gostyń, 
Pleszew) 
'- wyedukowanie kadry zdolnej 
utworzyć lokalne Centra Spotkań 
"Meeting Dem" dla rodzin, 
opiekunów i pacjentów chorych 
na demencję 

- 41 osób 

Rodzina bez przemocy Fundacja PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć 
dydaktycznych w ramach pogramu 
edukacyjnego "Ja i rodzina" dla 
kobiet stosujących przemoc - 
jedna edycja w wymiarze 30 
godzin,  
'- przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć 
dydaktycznych w ramach pogramu 
edukacyjno - wspierającego 
"Nadzieja" dla osób 
doświadczających przemocy - 
dwie edycje po 32 godziny 

- 26 osadzonych 
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Wielkopolska stawia na rodzinę Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w Poznaniu 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- zrealizowano II część szkolenie 
na mediatora  
'- przeprowadzono 2 superwizje 
"Rozwiązywanie konfliktów w 
rodzinie" 
'- odbyły się 3 seminaria "Rodzina 
w kryzysie" 

- 244 specjalistów 

"Bliżej dziecka" - cykl spotkań 
rozwojowych dla rodziców 

Fundacja Pracownia Projektów 
Społecznych 

 

od 2017-09-01  
do 2017-11-30 

- udzielono wsparcia rodzicom w 
zakresie pełnionych funkcji 
wychowawczych, podniesiono 
kompetencje wychowawcze 
wśród rodzin na terenie Pleszewa 
oraz Kalisza, 
- przeprowadzono edukację 
rodziców nt. seksualności oraz 
uzależnień multimedialnych, 
- podjęto działania w kierunku 
minimalizacji uzależnień 
multimedialnych (profilaktyka), 
- podjęto działania w kierunku 
ograniczania dysfunkcjonalności 
rodzin i minimalizacji zachowań 
ryzykownych, 
- zapewniono integrację 
środowiska pedagogów i 
przygotowano ich do działań 
profilaktycznych w obszarze 
uzależnień 
multimedialnych/behawioralnych 
na terenie szkół z Powiatu 
Pleszewskiego 

- 108 rodziców  
'- 28 pedagogów 

'-  2000 szt. ulotki nt. 
profilaktyki uzależnień 

Wspieranie rodzin z terenu 
Poznania, powiatu 
nowotomyskiego oraz miasta 
Czarnkowa doświadczających 
"kryzysu rozpadu". 
 

Stowarzyszenie Program 
Wsparcia Zadłużonych 

od 2017-06-19  
do 2017-11-30 

-przeszkolenie partnerów projektu 
w zakresie systemu wsparcia 
rodzin doświadczających kryzysu 
rozpadu 
'-  realizacja warsztatów dla grupy 
mężczyzn uczestniczących w 
projekcie, tzw. "alimenciarzy" 
'- realizacja warsztatów dla grupy 
kobiet uczestniczących w 
projekcie - "kobiety uprawnione" 

- 70 osób 
'- 56 "alimenciarzy" 

'- 20 "kobiet 
uprawnionych" 

W RODZINIE SIŁA - 
specjalistyczne wsparcie 
wielkopolskich rodzin 
ukierunkowane na budowanie i 

Fundacja "Dziecko w Centrum" Od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- 40 godzin poradnictwa 
psychologicznego  
- 44 godziny specjalistycznych 
konferencji rodzinnych  
- 40 godzin spotkań edukacyjnych 

- 104 członków rodzin 
- 34 specjalistów 
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wzmocnienie spójności rodziny 
oraz ochronę dzieci 
 

dla rodziców z cyklu pt. "Uczę się, 
bo kocham", 
- 1 specjalistyczne seminarium w 
wymiarze 8 godzin  
- 10 godzin wewnętrznych 
superwizji kliniczno-
konsultacyjnych  

Krotoszyn łączy pokolenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Krotoszynie 

 

od 2017-08-14  
do 2017-11-30 

-8 grup warsztatów dla seniorów -
3 seanse Akademii Filmowej dla 
młodzieży i seniorów -1 sekcja 
turystyczna "Na tropie przeszłości" 
-4 wycieczki rowerowe -1 piknik 
integracyjny -4 Turnieje 
Senioralnej Ligi Kręglarskiej 
„Wodnika”-3 prelekcje 
prozdrowotne dla seniorów -1 
konkurs fotograficzny dla 
młodzieży i seniorów -3 wystawy 
fotograficzne -1 wycieczka do 
Śmiełowa, Dobrzycy i Koźmina 
Wielkopolskiego dla młodzieży 
oraz seniorów (45 uczestników, 5 
opiekunów)  

320 seniorów                      
240 uczniów 

Byłem taki jak ty, będziesz taki 
jak ja 

Wolontariat Wielkopolski, 
"Muzyczny Gruszczyn" 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-61 godzin warsztatów 
integracyjnych (55 godzin 
warsztatów prowadzonych przez 
Wolontariat Wielkopolski i 6 
godzin warsztatów prowadzonych 
przez Muzyczny Gruszczyn) - 18 
godzin międzypokoleniowych 
spotkań tematycznych 
(organizowanych przez 2 
prowadzących) - 18 godzin 
międzypokoleniowych grup 
zabawowych. - 12 godzin 
integracyjnych spotkań w plenerze  
- opublikowano na stronie 
youtube.com 1 krótki filmik 
promujący integrację 
międzypokoleniową. - 
promowano aktywność 
psychofizyczną osób w wieku 
emerytalnym oraz integrację 
międzypokoleniową na 1 stronie 
internetowej oraz na 1 portalu 
społecznościowym.  

229 
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Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej. 
 

Stowarzyszenie "Warto Pomagać" od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-40 godz warsztatów 
dziennikarskich -  40 godz 
warsztatów 
fotograficzno/filmowych - wydano 
43 dyplomów uczestnictwa w 
warsztatach dziennikarskich, 
fotograficzno filmowych - 
nakręcono film obrazujący 
historię, „Nasza mała ojczyzna -
dawniej i dziś. - Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w 
Rartniu - Nagrano filmy 
obrazujące pracę grup 
międzypokoleniowych w Szkole 
Podstawowej w Lądku i Ciążeniu. - 
przyznano 6 nagród i dyplomów 
dla grup międzypokoleniowych 
uczestników konkursu kategorii 
plastycznym pn. Historie znane i 
nieznane w słowie i obrazie” - 12 
wyróżnień i dyplomów dla grup 
międzypokoleniowych 
uczestników konkursu w kategorii 
plastycznym pn. Historie znane i 
nieznane w słowie i obrazie” - 
przyznano 39 dyplomów, 
upominków książkowych 

70 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej -  
zajęcia warsztatowe "PASJE BEZ 
GRANIC” 
 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Pedagogicznej i Duchowej Myśli 

Św. Urszuli, Fundacja Dzieci Tańca 

od 2017-06-20  
do 2017-11-30 

- 12 warsztatów plastycznych dla 
mieszkańców DPS w Poznaniu,                                             
- 24 godz. warsztatów 
plastycznych dla dzieci w wieku 
przedszkolnymi i seniorów                                                          
-zajęcia ruchowo-taneczne dla 
grupy 50+ -18 godzin                               
-1 koncert                                            
- 1 wystawa  

8 

Sztafeta pokoleń 2 Stowarzyszenie Obywatelski 
Powiat Słupecki 

od 2017-08-14  
do 2017-11-30 

-30 godzin warsztatów 
muzycznych i chóru, zakupiono 
komplet materiałów do zabaw z 
zapomnianego podwórka,                           
- 25 godzin warsztatów 
tanecznych, - 12 godzin spotkań z 
wizażystka, kosmetyczka, 
dietetyczką, - 2 spotkania, gdzie 
przygotowywano regionalne 
potrawy, zakupiono komplet 

90 
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materiałów plastycznych na 
emocjonalną mapę dzielnicy, 
komplet materiałów do budowy 
urządzeń do parku rozrywki,                    
- zakupiono 30 nagród rzeczowych 
- 10 godzin warsztatów z gliny pod 
okiem instruktora,- zakupiono 
puzzle,- 2 turnieje w układaniu 
puzzli przestrzennych i 
planszowych 

Asystent seniora z 
niepełnosprawnością 
(kontynuacja) 
 

Fundacja Pomocy Seniorom i 
Rodzinie Ama 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-przeszkolono 75 osób: Oborniki 
41, Gniezno 34 
-druk 88 egzemplarzy podręcznika 
-liczba godzin dydaktycznych w 
ramach kursu wynosiła 16 godzin, 
w tym: kształcenie teoretyczne – 
8h, kształcenie praktyczne - 8h 

75 

Natchnieni twórczo wiatrem i 
słońcem 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Wielkopolskim, 
Grodziskie Stowarzyszenie 

"Amazonki" 
 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- 20 uczestników pleneru w 
Zbąszyniu   
- dla 300 uczestników XII Koncertu 
na Srebną Nutę zaprezentowało 
się 13 senioralnych zespołów 
śpiewaczych   
- promocję projektu poszerzono 
poprzez 6 wernisaży malarskich, 
które odwiedziło łącznie 932 os. 

320 uczestników oraz 
932 odwiedzających 

„Kolaż artystyczny - seniorzy 
UTW z Wielkopolski z inicjatywą 
twórczą” 
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Czarnkowie 

od 2017-06-01 
 do 2017-11-30 

- 250 osób uczestniczyło w IV 
Przeglądzie Twórczości i 
Aktywności Seniorów (Czarnków, 
18 listopada 2017) 
 - modernizacja strony 
internetowej UTW Czarnków 
-165 osób skorzystało z 
warsztatów artystycznych 

415 

NIe święci garnki lepią 
 

Fundacja strefaPL od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-podniesiono kwalifikacje 10 
instruktorów terapii zajęciowej z 
DPS-ów poprzez ich udział w 
warsztatach 
-zwiększono potencjalnie ofertę 
usprawniającą seniorów w 7 DPS z 
terenu Wielkopolski, w których 
zamieszkuje łącznie ok. 1000 osób 

10 terapeutów i 10 
seniorów 

Senior z inicjatywą Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

 

od 2017-07-10  
do 2017-10-15 

- zorganizowano konsultacje w 
sprawie utworzenia Gminnej Rady 
Seniorów oraz stoiska 
konsultacyjno-doradcze, 

600 
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konferencję (zamiast happeningu) 
oraz Przegląd Twórczości 
Artystycznej,  
- ok 600 osób wzięło udział w 
projekcie- byli to uczestnicy 
Konsultacji, Konferencji, Przeglądu 
Twórczości Artystycznej (seniorzy 
z 5 powiatów: krotoszyńskiego, 
gostyńskiego, jarocińskiego, 
pleszewskiego i rawickiego) oraz 
zaproszeni goście 

Wiosenna Szkoła Rad Seniorów 
Województwa Wielkopolskiego 
 

Fundacja "Zaczyn" od 2017-06-01  
do 2017-07-15 

- przedstawiciele 20 Rad Seniorów 
z Województwa Wielkopolskiego, 
obok nich reprezentanci gmin , 
gdzie Rady dopiero mają powstać  
- 80 uczestników szkolenia.  
- 16 wykwalifikowanych 
prelegentów, prowadzących 
warsztaty tematyczne 

80 

Dobry start Ostrowskie Centrum Terapii 
 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przeprowadzono 431 zabiegów 
terapeutycznych, w tym: 156 
hipoterapii, 50 zabiegów 
rehabilitacji, 25 sesji EEG 
Biofeedback, 50 zajęć dogoterapii, 
100 zajęć terapii zaburzeń 
Integracji Sensorycznej, 50 
zabiegów neurologopedii.  

37 dzieci 

"Wczesna interwencja i wczesne 
wspomaganie dzieci - 2017" 

Polskie Towarzystwo Chorób 
Nerwowo-Mięśniowych Oddział 

Regionalny w Poznaniu 

od 2017-07-01  
do 2017-09-30 

- w okresie 3 miesięcy dążono do 
poprawy stanu zdrowia dzieci i 
wykonano łącznie 513 zabiegów 
rehabilitacyjnych, 
'- objęto opieką neurologiczną 
dzieci poprzez konsultacje u 
neurologa, 
'- ograniczono dysfunkcje 
psychoruchowe, poprzez 
uczestnictwo w spotkaniach z 
pedagogiem (6 jednogodzinnych 
spotkań w trakcie 3 miesięcy 
trwania programu) 
'- rodzice zdobyli wiedzę i 
umiejętności dbania o zdrowie 
fizyczne własnych dzieci oraz 
świadomości jak postępować i jak 
pomagać swojemu dziecku po 
zakończeniu programu, dzięki 

28 dzieci 
12 rodziców 
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uczestnictwu w wykładach 
poprowadzonych przez 
fizjoterapeutę - 3 dwugodzinne 
spotkania w okresie 3 miesięcy 
trwania programu 

Integracja sensoryczna- zajęcia 
aktywizujące dzieci 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami "Homini" 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

w okresie 3 miesięcy dążono do 
poprawy stanu zdrowia dzieci-F24 30 

Dobre wsparcie na starcie, czyli 
wczesna wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci w Słupi 
p/Kępnem 
 

Stowarzyszenie Apertus od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-3 formy rehabilitacji 
zwiększających dostępną ofertę - 
5 godzin rehabilitacji wg koncepcji 
Halliwick – 24 godziny zajęć terapii 
sensorycznej - 24 godziny zajęć 
rehabilitacji ruchowej - 24 godziny 
zajęć sensoplastyki - 24  godziny 
zajęć z logopedii  

20 

Wielospecjalistyczna 
neurorehabilitacja 
 

Fundacja ORCHidea od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- 228 wizyt domowych 
- 48 wizyt specjalistycznych 
- 7 beneficjentów wizyt 
domowych 

7 

Wczesna Wielospecjalistyczna 
Rehabilitacja Dzieci 
 

Fundacja "Mielnica" od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-216 zajęć z fizjoterapeutą -12 
porad dla rodziców z logopedą - 
12 porad rodziców z psychologiem 

13 

"Z uśmiechem przez życie - 
rehabilitacja dzieci" 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi Pleszewskiej 

"Forum Młodych" 
 

od 2017-06-01  
do 2017-09-30 

- 103 godziny rehabilitacji dla 10 
dzieci 

10 

Doświadczenie  oknem na nowe 
możliwości 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
"PAGUS", Stowarzyszenie Ludzi 

Kreatywnych "Pokrzywa" 
 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

  

  

Siła rodziny edycja III Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży "Otwarcie" 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- 28 godz. zajęć alternatywnych 
metod komunikowania się; 2 
uczestników - 180 godz. terapii 
logopedycznej; 15 uczestników - 
696 godz. fizjoterapii; 56 
uczestników - 48 godz. terapii 
taktylnej; 4 uczestników, - 120 
godz. integracji sensorycznej; 10 
uczestników - 120 godzin 
hipoterapia ; 10 uczestników - 8 
koncertów relaksacyjnych; 2 grupy 
po 10 uczestników - 120 godz. 
terapii pedagogicznej; 10 
uczestników - 139 godz. terapii 

100 
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psychologicznej; 12 uczestników - 
6 zajęć spotkanie z alpakami 

STOP STEREOTYPOM Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Psychicznie Chorych i 
Niepełnosprawnych 

Intelektualnie "Empatia", 
Fundacja Marchewkowe Pole 

 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przeprowadzono 12 warsztatów 
integracyjnych ( 3 ceramiczne, 3 
rękodzielnicze, 3 z pierwszej 
pomocy przedmedycznej, 3 z 
dramy).  
'-przeprowadzono kampanie 
informacyjno - promocyjne ( raz w 
miesiącu ukazywały się artykuły w 
lokalnych gazetach, reportaż w 
mediach, artykuły w sieci na 
stronach funpage Fundacji 
Marchewkowe Pole oraz 
Stowarzyszenia Empatia,  
' - przeprowadzono 5 warsztatów 
z metamorfozy, pokaz mody oraz 
sesję zdjęciową - przeprowadzono 
wystawę fotograficzną podczas 
której zostały wyeksponowane 
zdjęcia uczestniczek metamorfoz ( 
przed metamorfozą i po 
metamorfozie),  
'- wydano kalendarze,  

- 101 uczniów  
- 43 osoby z 

niepełnosprawnością 

Pozytywni z 
niepełnosprawnością 

Stowarzyszenie Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 

 

od 2017-08-16  
do 2017-11-30 

- 150 uczniów uczestniczyło w 
działaniach 
- 25 osób niepełnosprawnych  
- 15 nauczycieli. 
- 10 zajęć warsztatowych (5 
kulinarnych i 5 rękodzielniczych)  
- 6 spotkań grupowych ( 3 z 
pedagogiem, 3 z psychologiem)  

150 uczniów, 25 osób z 
niepełnosprawnością, 

15 nauczycieli 

Wsparcie osób chorych 
onkologicznie poprzez 
wolontariat szpitalny, 
specjalistyczny i informacyjny 

Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-ok 2500 pacjentom poznańskich 
szpitali, osobom z chorobą 
nowotworową, została 
zapewniona opieka wolontariuszy 
poprzez dyżury przeszkolonych 
wolontariuszy. ( około 30-45 
godzin dyżurów na 3 oddziałach) - 
pacjentom Oddziału Onkologii 
Klinicznej i Doświadczalnej 
Szpitala UM została zapewniona 
opieka pracownika socjalnego i 
dietetyka poprzez regularne 
dyżury raz w tygodniu (ponad 192 
godzin) - wzrosła wiedza około 

2500 
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350 pacjentów w zakresie 
prawidłowego odżywiania w 
trakcie terapii 

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych osób i rodzin we 
współpracy z organizacjami i 
instytucjami charytatywnymi 
sposobem na wyrównanie szans 
 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank Żywności 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

-  przekazano osobom 
najuboższym ponad 724 tony 
różnorodnej żywności o wartości 
6.674.409,46 zł w ramach 
żywności pozyskanej od 
producentów i dystrybutorów 
oraz ponad ponad 281 ton o 
wartości 1.263.357,16 zł w ramach 
programu POPŻ – Programu 
Operacyjnego pomoc 
Żywnościowa przewidzianego na 
lata 2014-2020 

- 50 gmin 
'- 100 organizacji i 

instytucji 
charytatywnych 

'- około 42 tysięcy osób 
potrzebujących 

Pomoc żywnościowa 
najuboższym mieszkańcom 
województwa Wielkopolskiego 
 

Związek Stowarzyszeń Bank 
Żywności Leszno 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przekazano 94.172,17 kg 
żywności o wartości 450.249,22 zł  

- 4 100 osób 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 
polegająca na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 
monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi. 
 

Bank Żywności w Koninie od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- przekazano potrzebującym 
305.032,10 kg żywności o wartości 
1609596,98 zł 
'- zorganizowano zbiórkę żywności 
pod hasłem "Podziel się Dobrym 
Posiłkiem", w wyniku której 
zebrano 10.117,75 kg żywności, z 
których cześć została przekazana 
do wielkopolskich gmin 
dotkniętych sierpniowymi 
nawałnicami i wichurami 

- ok. 30 000 osób 

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 

od 2017-06-01  
do 2017-11-30 

- w okresie realizacji zadania 
pozyskano 546 336,54 kg o 
wartości 2 663 268,31 zł a wydano 
495 117,13 kg o wartości 2 390 
609,66 zł 

- ok. 45 organizacji 

Warsztaty rozwojowe dla dzieci i 
rodzeństwa osób chorych na 
stwardnienie rozsiane. 
 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób 
Chorych Na Stwardnienie 

Rozsiane 

od 2017-06-18  
do 2017-11-30 

-64 godziny warsztatów z 
psychoterapeutą 

21 

 


