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TABELA 3  – TRYB „MAŁYCH GRANTÓW” W 2017 ROKU: OFERTY, DOTACJE I REZULTATY 

 

 
Nazwa organizacji 

 

 
Forma prawna 

 
Nazwa zadania 

 
Miejscowość 

 
Kwota dotacji 

 
Rezultat realizacji zadania 

 

 
Liczba beneficjentów 

 

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
 

Stowarzyszenie 
Architektów Polskich 
Oddział w Poznaniu 

stowarzyszenie Mood for Wood - 
współpraca z państwami 
Grupy Wyszehradzkiej 

Poznań 9 980 zł - 9 dni warsztatowych i 3 wykłady otwarte 
- 45 uczestników bezpośrednich i 9 projektantów - liderów 
grup projektowych 
- powstanie 5 instalacji/mebli miejskich we współpracy z 
mieszkańcami w następujących lokalizacjach związanych z 
wodą: Brama Poznania, zewnętrzna pływalnia miejska 
"Chwiałka", jezioro Rusałka, miejska plaża na Szelągu, 
Przystań w Starym Porcie 
- publiczna prezentacja wykonanych projektów 
- oprowadzanie po Poznaniu 
- ok. 200 mieszkańców aktywnie angażujących się w proces 
projektowy 
- ok. 600 uczestników wykładów i prezentacji 
- zacieśnienie współpracy między młodymi 
projektantami/architektami oraz instytucjami z państw 
Grupy Wyszehradzkiej (Uniwersytet Techniczny w Brnie, 
Hello Wood - Budapeszt, Uniwersytet Techniczny w 
Bratysławie, 2021 architekti - Słowacja, KOGAA - Czechy) 
- wymiana doświadczeń i know-how między różnymi 
rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, 
szkoleniem i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami 
w krajach V4 
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i 
umiejętności osób młodych, a także promowanie udziału w 
życiu demokratycznym Europy i rynku pracy, aktywnego 
obywatelstwa, dialogu międzykulturowego 
- praca młodych profesjonalistów dla społeczeństwa 
- nawiązanie przyjaźni między uczestnikami zadania 
- przyswojenie nowej wiedzy na tematy kulturalne, 
projektowe i budowlane zarówno przez uczestników i 

800 
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mieszkańców 
- codzienne uczestnictwo w kulturze 
- sztuka w przestrzeni publicznej, która wpływa na jakość 
życia 
- wzbogacenie poznańskiej przestrzeni publicznej o 
atrakcyjne formy i instalacje przestrzenne, które przybliżyły 
mieszkańcom temat sztuk pięknych, designu i architektury 
- tworzenie inspirującej przestrzeni publicznej, która daje 
podstawy do dalszych działań zwiększających aktywność 
społeczną i kulturalną odbiorców, mieszkańców miasta 
- budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez nacisk na 
projektowanie partycypacyjne 

Fundacja "MURY" fundacja Promocja Polski na arenie 
międzynarodowej 

Gniezno 10 000 zł - złamanie stereotypów myślowych, pozbycie się obaw 
uczestników przed daleką i nieznaną podróżą poprzez różne 
wspólne zajęcia, warsztaty i inne aktywności młodzieży z 
Polski i Ukrainy  
- pobudzenie uczniów do aktywności interkulturowych, 
poznawania nowych zwyczajów i kultur, tolerancji 
- nawiązanie przyjaźni wśród młodzieży i opiekunów z 
Polski i Ukrainy 
- udoskonalenie umiejętności językowych przez młodzież 
poprzez wspólne rozmowy i gry językowe z rówieśnikami z 
zagranicy 
- uświadomienie młodzieży wagi znajomości języków 
obcych i mobilizacja do ich dalszej nauki 

100 

Fundacja Literacka "Jak 
podanie ręki" 

fundacja Brat Albert - Być dobrym 
jak chleb 

Poznań 10 000 zł - promocja Poznania i Wielkopolski w kraju i za granicą oraz 
popularyzacja Słupcy, Szczypiorna, Russowa, Kalisza 
poprzez audycje i wywiady radiowe, prasowe, plakaty, 
ulotki, artykuły w prasie miejskiej i regionalnej w 
Wielkopolsce i za granicą w krajach uczestników zadania 
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu z żywym słowem 
pisarza poprzez obecność uczestników zadania w 
wytypowanych szkołach Poznania, Słupcy oraz w Russowie i 
Kaliszu 
- zapoznanie się młodzieży ukraińskiej z dorobkiem 
kulturalnym Wielkopolski, co wpływa na akceptację inności, 
zawiązywanie więzi i przyjaźni międzyludzkich 
- wydanie publikacji pokonferencyjnej "Być dobrym jak 
chleb", która będzie materialnym dowodem obecności 
Wielkopolski wszędzie tam, gdzie dotrze książka 
- wydanie przekładu na język ukraiński książki Stanisława 

1500 
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Pagaczewskiego "Porwanie Baltazara Gąbki", które jest 
dowodem partnerskiej współpracy miast Poznania i 
Charkowa oraz Województwa Wielkopolskiego z Obwodem 
Charkowskim na Ukrainie 
- popularyzacja działalności i wyeksponowanie przesłania 
Brata Alberta - Patrona 2017 roku w szerszym, 
międzynarodowym wymiarze 
- poznanie przez poetów z różnych stron świata piękna 
Poznania i Wielkopolski, a także bardzo wysokiego poziomu 
intelektualnego i wiedzy wielkopolskiej młodzieży szkolnej, 
przyjętego z wielkim uznaniem 

 
RAZEM: 29 980 zł 

 

 
DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski 

Stowarzyszenie 
XIV Wielkopolskie Forum 

Rad Młodzieżowych 
Poznań 6 500 zł 

*Zorganizowano dwudniowe spotkanie szkoleniowo-
warsztatowe;*przeszkolono uczestników z podstaw wiedzy 
o samorzadzie terytorialnym; 

18 uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych; 
9 opiekunów 

Stowarzyszenie Aktywny 
Samorząd 

Stowarzyszenie Patriotyzm na TAK Czempiń 2 300 zł 
*Zwiększenie aktywności wolontariackiej(zbiórka karmy, 
złożenie kwiatow, wydarzenia patriotyczne); 

40 osób (dzieci i młodzież 
ze szkół z terenu Miasta i 
Gminy Krzywiń); 

Stowarzyszenie 
Koniczynka 

Stowarzyszenie 
Projekt Edukacyjny "Smaki 

Wielkopolski" 
Władysławów 5 723 zł 

*Zwiększenie wiedzy na temat regionu wielkopolskiego, 
wiedzy o tradycji i kultury; 

50 uczniów Szkoły 
Podstawowej we 
Władysławowie 

 

RAZEM:  14 523 zł 

 

DEPARTAMENT ZDROWIA 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy 

w Kaliszu 

Stowarzyszenie Psychologiczne aspekty 
socjoterapii 

Kalisz 10 000,00 zł 1. Podniesienie kompetencji 12 uczestników zadania w 
obszarze wybranych zagadnień psychologii i socjoterapii. 2. 
Zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym, prowadzonych przez 
wychowawców uczestniczących w zadaniu. 3. Wzbogacenie 
oferty edukacyjnej dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z 
problemem alkoholowym poprzez przeprowadzenie cyklu 5 
szkoleń w łącznym wymiarze 40h.  

13 
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Wielkopolska Fundacja 
Etoh, Poznań 

Fundacja Niebieska Karta i 
procedura sądowego 

zobowiązania do leczenia 
odwykowego w 

działaniach Policji 

Poznań 10 000,00 zł 1. 9 szkoleń w wymiarze 8h dydaktycznych każde (szkolenia 
będą miały formę warsztatową z elementami wykładu, 
opisu przypadków, dyskusje, analiza materiałów 
szkoleniowych) 2. Przekazanie wiedzy z zakresu procedury 
sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków wnioskowania 
przez Policję o uruchomienie tej procedury przez właściwy 
organ (gminna komisję rozwiązywania problemów 
alkoholowych lub prokuraturę). 3. Rozwijanie umiejętności 
wstępnego diagnozowania problemów alkoholowych oraz 
przemocy w rodzinie w zakresie pozwalającym Policji na 
podjęcie właściwych działań interwencyjnych. 4. Wskazanie 
obszarów budowania współpracy Policji i innych 
podmiotów dla skuteczniejszego wykorzystywania 
procedur: „Niebieskie Karty” i „Sądowe zobowiązanie do 
leczenia odwykowego”. 5.Udział 108 osób, tj. średnio 12 
osób w 9 grupach szkoleniowych. 

110 

Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 

Abstynenckie "Odnowa", 
Gniezno 

Stowarzyszenie Ucz się na błędach, czyli 
wzmacniające działanie 

nawrotu 

Gniezno  9 826,00 zł udział osób, które żyją w trzeźwości i mają motywacje od 
utrzymywania takiej zmiany; Zdanie zrealizowane w dwóch 
cyklach  - 3 dniowych (piątek, sobota, niedziela); punkt 
konsultacyjny dla osób potrzebujących pracy indywidualnej 
po 2 godziny przez 3 tygodnie – spotkania w środy i 
czwartek  od godz.16.00 do 18.00;  łącznie 
przeprowadzenie 8 godzin wykładów, 22 godzin 
warsztatów i ćwiczeń, 6 godzin zajęć relaksacyjnych, 12 
godzin działania punktu konsultacyjnego; Zajęcia 
warsztatowe i ćwiczenia odbywały będą się w grupach 8 
osobowych 

- 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenia Osób z 

Choroba Parkinsona 

Stowarzyszenie Warsztaty rehabilitacyjne 
dla osób z chorobą 

Parkinsona 
 

Poznań 9 880,00 zł zajęcia tańca terapeutycznego oraz zajęcia z pierscieniami 
wibracyjnymi, które poprawiaja sprawność ciała, 20-25 
osób w grupie szkoleniowej 

- 

 

RAZEM: 39 706  zł 
  

 


