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Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018”  
za rok 2017 

 

 
I. Wstęp 

 
„Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2017-2018” został przyjęty Uchwałą Nr XXIII / 627 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 31 października 2016 roku. 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 

Dz. U. 2018 poz. 450), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek tworzenia takich 

dokumentów. 

 
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza, że aktywność obywatelska jest 

istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Znajduje to 

potwierdzenie w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 

2020, w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem i podmiotem publicznym w jej 

realizacji. 

 
W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

 
1) Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  
2) Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  
3) Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu.  
4) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 450).  
5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017.  
6) DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW.  
7) ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
8) WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.  
9) WRDPP/Rada – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
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II.  Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi i sprawozdanie z jego 

realizacji 
 
Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego.  
 
Konsultacje Wieloletniego programu współpracy przeprowadził Departament Organizacyjny  
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały Nr 
XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającej 
szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2583/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku rozpoczął konsultacje projektu Wieloletniego 
programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2017-2018, których zakończenie wyznaczono na 15 września 2016 r. 
  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie 

wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl  internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.  
 

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa, ani żaden podmiot 

prowadzący działalność pożytku publicznego. Otrzymano pisemną opinię Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, zawarte w niej propozycje zostały przekazane do 

rozpatrzenia do właściwych merytorycznie departamentów i biura. Za przeprowadzenie 

konsultacji odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr. 
 
 
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada art. 

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

przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami pozarządowymi komórek Urzędu  

i jednostek organizacyjnych. 
 
 

 
 
 

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
 
1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego organizacjom 

pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert. 

 
Na realizację zadań publicznych w 2017 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 7 427 244 zł, jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

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

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

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

wyniosła w sumie 7 346 564 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów wieloletnich. W roku 

2017 zostały również podpisane umowy jednoroczne, na które przeznaczono w sumie  

8 650 532,20 zł (szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji „programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017). 

 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na realizację otwartych 

konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

 

 

 
L.p. 

 
Departament/ 

Jednostka 
 
 

 
Środki 

przeznaczone na 
realizację 
otwartych 

konkursów ofert  
(na rok 2017) 

 
Środki przyznane 

na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

 
Środki przekazane na 
podstawie zawartych 

umów 
 

*Kwota, która została 
przekazana w roku 2017 

 
Rezygnacja  

z dotacji 
przed 

przekazaniem 
środków 

 
Środki 

finansowe 
przekazane w 

trybie 
„małych 

grantów” 
 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 
31 grudnia 

2017 r. 

1.  Departament 
Kultury 

919 000 ,00 919 000 ,00 919 000 ,00 - - 330,00 zł 

2.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

280 000 zł 210 000 zł 210 000,00 - - - 

3.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 

5 990 000 zł 5 990 000 zł 5 990 000 zł - - - 

4.  Departament 
Zdrowia 

118 244 zł 107 564 zł 107 564 zł - - - 

5.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 

120 000 zł 120 000 zł 120 000 zł - - - 

 

RAZEM 
 

7 427 244 zł 7 346 564 zł 7 346 564 zł - - 330,00 zł 
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Na realizację zadań publicznych w ramach zadań wieloletnich zleconych w 2017 roku Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego ogłosił 10 otwartych konkursów ofert, w tym 1 został 

unieważniony: 

 
L.p. 

 
Nazwa ogłoszonego konkursu 

 

 
Data ogłoszenia 

 
Jednostka/Departament 

1.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2015 – 2017  
Załącznik nr 1 do uchwały nr 68/2014  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. 
 

2 stycznia 2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  
w roku 2017 i 2018 pn. Programy wsparcia dla osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin  
Uchwała nr 4291/2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 28 września 2017 r. 
 

29 września 2017 roku 

 
Departament Zdrowia 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w latach 2017 
i 2018 pn. Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze 
psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin 
oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji 
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 
opracowanego na lata 2017-2021”  
Uchwała nr 3644/2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 19 maja 2017 r. 
 

19 maja 2017 roku 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w latach 2017 
i 2018 pn. Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia 
psychicznego mieszkańców Wielkopolski  
Uchwała nr 3644/2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 19 maja 2017 r. 
 

19 maja 2017 roku 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury  
w latach 2017 – 2018 
Uchwała nr 2990/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 9 grudnia 2016 r. 

 

12 grudnia 2016 roku 

 
Departament Kultury 

6.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 - 2018. 
Uchwały Nr 3692/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 19 maja 2017 r. 
 

19 maja 2017 roku 

 
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w latach 2017-2018 
Uchwała nr 3264/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 lutego 2017 roku 
 

16 luty 2017 r. 

 
 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Poznaniu 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w latach 2017-2018 

13 kwietnia 2017 r. 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań wieloletnich w 2017 roku wpłynęło w sumie 56 ofert złożonych przez 

organizacje pozarządowe.  
 
Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych departamentów 

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

nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z tego powodu odrzucono w sumie 20 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 10 ofert. 

 
Liczba  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe oraz ofert odrzuconych 

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków  
w wyznaczonym terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

 

  

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2017 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 
 

2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego zleconych  
w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie 

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

Uchwała nr  3517/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 13 kwietnia 2017 roku 
 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w latach 2017-2018 
Uchwała nr 3627/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 9 maja 2017 roku 
 

10 maja 2017 r. 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Kultury 22 8 

2.  Departament Organizacyjny i Kadr 4 0 

3.  Departament Sportu i Turystyki 20 10 

4.  Departament Zdrowia 6 2 

5.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 4 0 
 
 

RAZEM 
 

56 
 

20 
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Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Kultury 
 

 
 

 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

XXVI i XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Bluesowy JIMIWAY 

BLUES FESTIVAL 
 

Jimiway Towarzystwo 
Adoracji Bluesa i 

Rocka '70 

od dnia 29.03.2017 r.  
 do dnia 30.11.2018 r.  

Realizacja powyższych projektów,  
w znaczący sposób przyczyniła się do 
wykonania priorytetowych zadań 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2017-2018, we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Rodzaje 
zadań określone zostały w Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2017 - 2018 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XXIII/627/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 31 października 
2016 r. Zadania były realizowane w ramach 
priorytetu: Wspieranie cyklicznych inicjatyw 
o charakterze kulturalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem muzycznych i teatralnych 
festiwali i konkursów 

1 500 

Festiwal Muzyka Dawna - 
Persona grata 

 

Fundacja Arte dei 
Suonatori 

od dnia 10.04.2017 r.  
 do dnia 31.12.2018 r.  

 
1 200 

"Festiwal Akademia Gitary - 
gitarowy maraton w całej 

Wielkopolsce" 

 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 

Wielkopolan 

od dnia 01.03.2017 r.  
 do dnia 31.12.2018 r.  

3 000 

2.2. Departament Organizacyjny i Kadr 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Prowadzenie Centrów 
Integracji Wielkopolskich  
Inicjatyw Społecznych  
CIWIS w latach  
2017 - 2018 

Stowarzyszenie  
Dla Dobra Dziecka 
(Subregion 
Koniński) 

 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia 
01.08.2017 r. 

do dnia 
31.12.2018 r. 

 

 Redagowano portal 

www.wielkopolskiewici.pl, informowano za 

pomocą portalu o działaniach CIWIS, 

działaniach uczestników projektu, dobrych 

praktykach w regionie (publikacja  

2 artykułów).  

 Utworzono narzędzie w programie Excel, 

mające na celu stworzenie bazy NGO w 

subregionie konińskim (na chwilę obecną 

powstała baza NGO z Słupcy i powiatu 

słupeckiego, Kleczewa i gminy Kleczew, Koła 

 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25219
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25219
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=25219
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28969
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28969
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24768
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24768
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=24768
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i powiatu kolskiego, Konina i powiatu 

konińskiego).  

 Użyczano pomieszczeń i przestrzeni 

plenerowej, sprzętu na spotkania 

organizowane przez NGO i grupy 

nieformalne: podpisano 7 porozumień  

o współpracy, 6 umów użyczeń lokalu, 

użyczono pomieszczeń na 38 spotkań, 

sprzętu na 26 wydarzeń. 

 Przeprowadzono jedno z założonych szkoleń 

dla organizacji i liderów oraz doradztwo dla 

jednej grupy nieformalnej z zakresu 

procedury zakładania stowarzyszenia w KRS, 

prowadzonej przez stowarzyszenia 

dokumentacji.  

 Integrowano środowisko lokalne, 

wzmacniano społeczeństwo obywatelskie 

poprzez organizację imprez w CIWIS przez 

grupy nieformalne i organizacje 

pozarządowe (36 spotkań). 

 Promowano Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego poprzez informację  

o współfinansowaniu CIWIS przez SWW, 

zamieszczano na profilu Facebook 

informacje o działaniach UMWW. 

 Utworzono profil na Facebooku (113 

polubień na dzień 21.12.2017), adres e-mail 

i stronę internetową z kalendarzem 

wydarzeń. 

 

LCIWIS - Leszczyńskie 
Centrum Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw 
Społecznych 

Stowarzyszenie 
Centrum Promocji  
i Rozwoju 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
"PISOP" 
(Subregion  
Leszczyński) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia 
01.08.2017 r. 

do dnia 
31.12.2018 r. 

1. Pakiet „Na dobry start”. 

 Zostało przeprowadzonych 11 spotkań 

animacyjnych. Spotkania zostały 

zaaranżowane przez animatorkę tak, aby  

z jednej strony poznać potrzeby grup  

z drugiej - zaplanować wsparcie w ramach 

projektu. 

 Zostało zorganizowane 1 spotkanie 

doradcze grupowe, na którym został 

przybliżony temat "Zbiórek publicznych".  

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. 

 Zostało udzielone wsparcie w ramach 

doradztwa ogólnego 16h - doradcy ogólni 

informowali osoby zainteresowane 

założeniem stowarzyszenia o możliwości 

skorzystania z doradztwa specjalistycznego - 

prawnego, a także z adresu i przestrzeni 

biurowej, tak aby ułatwić START grupom 

nieformalnym. 

2. Pakiet „Na efektywny rozwój”. 

 Zostało udzielone wsparcie 

merytoryczne przez doradców 

ogólnych (m.in. jak założyć 
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2.3. Departament Sportu i Turystyki: 

stowarzyszenie, aspekty formalno-

prawne zakładania stowarzyszenia). 

 Zostało udzielone wsparcie: prawne w 

ilości 30 h, księgowe w ilości 30h, 

marketingowe  

w ilości 15 h. 

 Został przeprowadzony coaching z 6 

liderami, potrzebującymi największego 

wsparcia (48h). 

 zrealizowano 4 szkolenia, w których 

wzięły udział 43 osoby. 

3. Pakiet „Współpraca i rozwój”. 

 Zorganizowano 1 spotkanie z 

Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego, na które zaproszone 

zostały organizacje z Leszna i okolic (12 

przedstawicieli) 

 Zorganizowano spotkanie sieciujące z 

24 przedstawicielami organizacji 

pozarządowych w celu podziękowania 

za dotychczasową współpracę ale także 

aby zaplanować działania w kontekście 

współpracy z samorządem na rok 2018. 

4. Odbył się konkurs Działania Godne Uwagi, na 

którym wyróżniono ciekawe inicjatywy z całego 

subregionu leszczyńskiego. Zgłoszono 19 

inicjatyw, z czego wyróżniono 5. Uwieńczeniem 

konkursu jest publikacja podsumowująca 

konkurs "Działania Godne Uwagi" oraz ciekawe 

inicjatywy. 

5. Ukazało się 6 artykułów w lokalnych i 

ogólnopolskich mediach. 

 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego  

13.02.2015  
- 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 lata 2017-2018”  
w dziedzinie kultury fizycznej 
 

1500 
osobostartów 
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2.4. Departament Zdrowia: 

Sport Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

Oddział Regionalny 
Olimpiad 

Specjalnych  Polska 
Wielkopolskie - 

Poznań 

13.02.2015  
- 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 lata 2017-2018” w 
dziedzinie kultury fizycznej 
 

około 1000 osób 

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży na poziomie 

wojewódzkim, w oparciu o 
ogólnopolski system szkolenia 
dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i 
związkach sportowych 
prowadzących działalność na 
trenie województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie 

 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  

13.02.2015  
- 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 lata 2017-2018” w 
dziedzinie kultury fizycznej 

24000 
osobostartów 

Szkolenie i udział osób 
niesłyszących w zawodach 
sportowych 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy 
Niesłyszących 

13.02.2015  
- 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 lata 2017-2018” w 
dziedzinie kultury fizycznej 
 

100 zawodników 
trenujących  
w 5 sekcjach 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Wsparcie działania Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

Lublin 

01.09.2017 
-31.12.2018 

* wzrost wiedzy 150 mieszkańców 
Wielkopolski w zakresie zapobiegania 
zakażeniom HIV* wykonanie 150 badań 
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV w 
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) 
w Poznaniu* po 4 dyżury filalne w Kaliszu i 
Koninie - po 38 testów w każdej z lokalizacji* 
promocja działaności PKD w Poznaniu oraz 
dyżurów filialnych w Kaliszu i Konine* 
przeszkolenie 2 nowych doradców 
 

226 

„MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ 
AUTORYTET!”  - Szkoła 
promująca Zdrowie Psychiczne 
Nauczycieli 

Instytut Psychologii 
i Psychoterapii                                                                  
Proaktywnej 

proPORT 

04.09.2017  
- 29.06.2018 

* utworzono podstronę internetową projektu 
wraz z komunikatem na portalu 
społecznościowym 
* wykonano kreację graficzną plakatu i 
certyfikatów 
* wydrukowano 40 plakatów i 80 certyfikatów, 

60 
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2.5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

które zgodnie z harmonogramem będą 
rozdawane podczas coachingów 
nauczycielskich i na konferencji 
* zaprojektowano i zrealizowano klip filmowy 
w ramach kampanii społecznej promującej ideę 
projektu 
* poinformowano mailowo o projekcie 213 
szkół z Wielkopolski 15 wielkopolskich szkół 
zaangażowało się w realizację projektu 
* przygotowano ankietę dla pracowników 
dydaktycznych i zamieszczono ją na platformie 
edukacyjnej 
* przygotowano 4 szkolenia e-learningowe  
i umieszczono na platformie na platfornmie 
edukacyjnej wraz z materiałami szkoleniowymi 
dołączonymi do każdej prezentacji 
* 60 nauczycieli odbywa szkoelnia e-
learningowe 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Wielkopolska kampania 
społeczno-edukacyjna 
przeciw przemocy w 
rodzinie - 
www.przemoc.edu.pl 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 

01.06.2017  
- 30.11.2018 

- Rozbudowa istniejącej bazy podmiotów pomocowych 
na terenie Wielkopolski - umieszczono w bazie 260 
podmiotów 
- Organizacja konferencji "Interwent skuteczny wobec 
przemocy" w partnerstwie z Sądem Okręgowym w 
Poznaniu - uczestniczyło 260 specjalistów.  
- Organizacja spotkań edukacyjnych na terenie 
wielkopolskich powiatów - zrealizowano 15 spotkań 

260 uczestników 
konferencji 
222 specjalistów 

Brawo Senior 
Fundacja Obywatelska 

"Czas Jaszczurów" 
01.06.2017  

- 30.11.2018 

 - administrowanie Wielkopolskim Portalem 
Senioralnym "Brawo Senior", który obserwuje ponad 
11 000 osób 
- w trakcie trwania zadania zostało opublikowanych 
ponad 400 artykułów 

ponad 11 000 osób 

Aktywni na 100% 

Centrum Promocji      
i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 
Caritas Poznańska 

01.07.2017 
- 30.11.2018 

-Identyfikacja problemów z dziedziny pomocy 
społecznej, potrzeb i oczekiwań przedstawicieli 43 
gmin Wielkopolski o niskim poziomie aktywności,                                                         
-Ożywienie, zmobilizowanie do działania społeczności 
43 gmin o niskim poziomie aktywności społecznej,                                        
-Zaangażowanie przedstawicieli min. 30 gmin o niskiej 
aktywności społecznej do planowania działań z 
dziedziny pomocy społecznej rozwiązujących problemy 
lokalnych społeczności (obejmujące swym zasięgiem 
osoby defaworyzowane, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z 
następujących grup: rodziny, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby starsze),                                       
-Zidentyfikowanie i wzmocnienie 30 liderów lokalnych 
z gmin o niskim poziomie aktywności w zakresie 
prowadzenia lokalnej diagnozy, planowania działań na 
rzecz pomocy społecznej, angażowania społeczności 
lokalnej do działania, budowania partnerstw lokalnych 
w obszarze pomocy społecznej, obejmując swym 
zasięgiem osoby defaworyzowane, zagrożone 

43 samorządy 
gminne,  30 liderów 
lokalnych 
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wykluczeniem społecznym, w trudnej sytuacji życiowej,                                                                        
-Utworzenie 10 grup inicjatywnych planujących  
i realizujących metodą projektu działania (obszar 43 
gmin o niskiej aktywności) na rzecz społeczności 
lokalnej w obszarze pomocy społecznej, obejmujące 
swym zasięgiem osoby defaworyzowane, zagrożone 
wykluczeniem społecznym, w trudnej sytuacji życiowej,                                                           
'-Zmotywowanie, podniesienie wiary we własne siły 30 
liderów lokalnych z gmin o niskiej aktywności do 
działania, tworzenia oferty dla lokalnej społeczności  
w odpowiedzi na problemy w obszarze pomocy 
społecznej,                                     
-30 liderów lokalnych zdobędzie wiedzę nt. tworzenia  
i realizacji projektów, poznają pracę metodą projektu 
w ramach szkoleń),                 
 '-Nawiązanie współpracy pomiędzy 30 liderami 
lokalnymi z różnych gmin o najniższej aktywności, 
zbudowanie sieci wymiany doświadczeń,                              
  '-Nawiązanie współpracy z przedstawicielami 43 gmin 
o niskim poziomie aktywności w obszarze działań  
z pomocy społecznej, obejmujących swym zasięgiem 
osoby defaworyzowane, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, w trudnej sytuacji życiowej.    

Dobry klimat dla rodziny. 
Fundacja  

"Piąta Pora Roku" 
10.07.2017  

- 30.11.2018 

- uatrakcyjniono ofertę Wielkopolskiej Karty Rodziny 
poprzez pozyskanie 29 nowych i aktywizację 
dotychczasowych partnerów oferujących zniżki  
i atrakcje w Programie,  
- zwiększono liczbę uczestniczących jednostek 
samorządu terytorialnego o 33 nowe gminy, 
- zwiekszono rozpoznawalność Programu Wielkopolska 
Karta Rodziny poprzez zorganizowanie 1 konferencji 
prasowej dla mediów tradycyjnych, promocję  
w mediach społecznościowych i na stronie 
internetowej Fundacji. 

29 partnerów 
33 nowe gminy 


