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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 2018 

 

 
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. 2019 poz. 688), 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. 2019 poz. 688),  
5) Program współpracy – Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018,  
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 2018 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 7 472 912,00 zł. 

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

zawartych umów i aneksów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych 

konkursów ofert w roku 2018 wyniosła w sumie 7 772 512,00 zł. Wskazana kwota dotyczy 

tylko środków przekazanych w 2018 roku w ramach umów wieloletnich. W roku 2018  

zostały również podpisane umowy jednoroczne, na które przeznaczono w sumie  

13 220 142,00 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 2018). 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2018 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 2018) 

 
Środki przyznane 

na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

 
Środki przekazane na 
podstawie zawartych 

umów i aneksów 
 

*Kwota, która została 
przekazana w roku 

2018 
 

 
Rezygnacja  

z części dotacji 
przed 

przekazaniem 
środków 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia 2018 r. 

1.  Departament 
Kultury 

924 000,00 zł 924 000,00 zł 924 000,00 zł - - 

2.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
212 795,00 zł 212 795,00 zł 212 395,00 zł 1 26 368,60 zł 

3.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
6 080 000,00 zł 6 080 000,00 zł 6 380 000,00 zł - - 

4.  Departament 
Zdrowia 

136 117,00 zł 136 117,00 zł 136 117,00 zł - - 

5.  Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 

120 000,00 zł 120 000,00 zł 120 000,00 zł - 7 573,54 zł 

RAZEM 7 472 912,00 zł 7 472 912,00 zł 7 772 512,00 zł 1 
 

33 942,14 zł 
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Na realizację zadań publicznych w ramach zadań wieloletnich zleconych w latach 2017-2018 
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 roku 2018 
 
Uchwała nr 4551/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego  z dnia 21 listopada 2017 roku 
 

24 listopada  
2017 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 roku 
 
 

12 grudnia 
2016 roku 

 
Departament Kultury 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań wieloletnich w latach 2017-2018 wpłynęło w sumie 78 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 27 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 17 ofert. 

 

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 
 
Uchwała Nr 3692/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 19 maja 2017 r. 
 

19 maja  
2017 roku 

 
 
 
 
 
 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

7.  Otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa  obywatelskiego w latach 2017-2018 (Subregion 
Pilski) 
 
Uchwała Nr 4082/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 4240/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 
2017 roku 
 

28 lipca 
2017 roku 

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

16 luty  
2017 roku 

 
 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 
 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w latach 2017-2018  
 
Uchwała nr 3517/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku 
 

13 kwietnia  
2017 roku 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego 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 roku 
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Liczba  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe oraz ofert odrzuconych 
ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków  
w wyznaczonym terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

 

 

 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2018 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.  
Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Kultury 
 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Kultury 37 8 

2.  Departament Organizacyjny i Kadr 4 0 

3.  Departament Sportu i Turystyki 25 17 

4.  Departament Zdrowia 6 2 

5.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 6 0 

 
RAZEM 

 
78 27 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

 

Organizacja Festiwali 
Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana 
Święta Góra  
2017 -2018 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej Im. 

Józefa Zeidlera 
 

01.03.2017 - 
31.12.2018 

Realizacja powyższych projektów, w znaczący 
sposób przyczyniła się do wykonania 
priorytetowych zadań Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2017-2018, we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

3000 
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"Festiwal Akademia 
Gitary - gitarowy 
maraton w całej 
Wielkopolsce" 

 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 

Wielkopolan 
 

01.03.2017 - 
31.12.2018 

 
Rodzaj zdań określony zostały w Wieloletnim 
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. 
 

10000 

Festiwal Muzyka 
Dawna - Persona grata 

Fundacja Arte dei 
Suonatori 

 

10.04.2017 - 
31.12.2018 

ok. 400 

2.2. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów zadania 

LCIWIS – 
Leszczyńskie 

Centrum Integracji 
Wielkopolskich 

Inicjatyw 
Społecznych 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw 

Obywatelskich 
"PISOP" 

(Subregion 
Leszczyński) 

01.08.2017 r. - 
 31.12.2018 r. 

 18 spotkań animacyjnych, 

 126 godzin doradztwa 
specjalistycznego, 

 7 szkoleń dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 

 2 spotkania przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów działających w 
sferze pożytku publicznego  
z przedstawicielami Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, 

 1 posiedzenie WRDPP, 

 2 spotkania sieciujące 
(przedstawienie projektu  
i integracja), 

 2 wydarzenia integrujące III sektor 
-  dwa Jarmarki Pomysłów  
(w Lesznie i Grodzisku 
Wielkopolskim), 

 konkurs "Działania Godne Uwagi", 

 7 artykułów promujących III sektor  
w subregionie, 

 67 informacji upowszechniających 
działania projektowe, działalność 
III sektora, inicjatywy społeczne, 
współpracę i działania  

 345 uczestników spotkań 
animacyjnych, 

 87 uczestników szkoleń, 

 25 uczestników spotkań  
z przedstawicielami 
SWW, 

 12 uczestników 
posiedzenia WRDPP, 

 22 organizacje i grupy 
nieformalne  
– uczestnicy konkursu 
"Działania Godne Uwagi", 

 209 przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych  
i innych podmiotów 
działających  
w sferze pożytku 
biorących udział  
w działaniach, 

 w spotkaniach 
animacyjnych wzięły 
udział osoby 
niezrzeszone, tworzące 
grupę nieformalną  
– 166 osób, 10 grup 
inicjatywnych, 
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2.3. Departament Sportu i Turystyki: 
 

z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego 

 
 

 założonych  
9 nowych organizacji 
pozarządowych. 

 

Prowadzenie 
Centrum Integracji 

Wielkopolskich 
Inicjatyw 

Społecznych CIWIS  
w latach 2017-2018 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
(Subregion Kaliski) 

01.08.2017 r. -
31.12.2018 r. 

 łącznie odbyło się 10 szkoleń oraz 
zrealizowano 150 godzin 
doradztwa, 

 w latach 2017-2018 zrealizowano 
dwie edycje imprezy pod nazwą 
„Piknik NGO”: pierwsza odbyła się 
w Pleszewie w dn. 30.09.2017, 
druga – w Zdunach (powiat 
krotoszyński) w dn. 29.09.2018, 

 wydanie folderu o organizacjach  
z subregionu kaliskiego (nakład 
300 egzemplarzy), 

 liczba nowo utworzonych 
organizacji: 6,  

 organizacja Konkursu „Społecznie 
Wkręceni”  w subregionie kaliskim  

 z usług szkoleniowo-
doradczych skorzystali 
przedstawiciele 160 
organizacji 
pozarządowych 

 w latach 2017-2018  
z oferty szkoleniowo-
doradczej skorzystało 
łącznie 235 osób, 

 w latach 2017-2018  
z oferty udostępnienia 
przestrzeni biurowej 
skorzystało łącznie  
40 organizacji i grup 
nieformalnych, 

 z oferty wsparcia dla 
grup nieformalnych  
i grup inicjatywnych 
zainteresowanych 
założeniem organizacji 
pozarządowej skorzystało 
łącznie 50 osób, 

 ok. 150 uczestników 
Pikników  dla NGO 

 

 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Upowszechnianie sportu szkolnego, 
organizacja rywalizacji sportowej 
szkół podstawowych oraz szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz udział reprezentantów 
środowiska szkolnego Wielkopolski  
w zawodach ogólnopolskich  
i międzynarodowych. 
 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska  
w Poznaniu 

01.02.2018 - 
31.12.2018 

Wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Wieloletnim 
programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2017 - 2018 "  
w dziedzinie kultury fizycznej. 
 

ok. 100 000 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego  
w Poznaniu 

 
 

01.02.2018 - 
31.12.2018 

2970 
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2.4. Departament Zdrowia: 

 

 
 
 

Sport osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 
Polska Wielkopolskie  

- Poznań  
 

01.02.2018 - 
31.12.2018 

3210 

 

 
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 działalności PKD w Poznaniu oraz 
dyżurów filialnych w Kaliszu i Koninie 

 przeszkolenie 2 nowych doradców 
 

500 

„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, 
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 edukacyjnej 
wraz z materiałami szkoleniowymi 
dołączonymi do każdej prezentacji 

 60 nauczycieli odbywa szkolenia  
e-learningowe 

 

60 
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2.5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-

edukacyjnej dotyczącej 
osób starszych, w tym 

utworzenie/aktualizowa
nie, upowszechnianie  

i administrowanie 
wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji dotyczących 

osób starszych  
-  Brawo Senior 

Fundacja 
Obywatelska  

"Czas Jaszczurów" 

01.06.2017 
 - 30.11.2018 

Wielkopolski Portal Senioralny "Brawo Senior"  
w okresie trwania zadania obserwowało ponad  
25 000 osób. Zostało opublikowanych ponad  
1 000 materiałów dziennikarskich. Ponadto na 
portalu była codziennie aktualizowana prognoza 
pogody oraz bieżące informacje z Poznania  
i Wielkopolski. 
  
Portal obejmował patronatem medialnym 
szczególnie te wydarzenia, które były 
współfinansowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Unikatową wartością był 
również koncert z okazji 1. rocznicy powstania 
Portalu. Relację z jego przebiegu przeprowadził 
"na żywo" Teleskop TVP oraz Telewizja 
Wielkopolska. Uruchomiono również fanpage 
Portalu na FB, a także rozdano 2 000 ulotek. 
 
 

ok. 25 000 

Wzmacnianie rozwoju 
społeczności lokalnych  

w Województwie 
Wielkopolskim poprzez 
działania animacyjno -

aktywizujące  
- Aktywni na 100% 

Centrum Promocji  
i Rozwoju 
Inicjatyw 

Obywatelskich 
PISOP 

 
Caritas Poznańska 

01.07.2017  
- 30.11.2018 

- wzrost wiedzy 37 liderów lokalnych  z gmin  
o niskim poziomie aktywności społecznej  
- zorganizowano 67 spotkań animacyjnych  
w gminach oraz podczas wywiadów  
z przedstawicielami samorządowymi oraz 
pozarządowymi 
- zwiększenie świadomości przedstawicieli 43 
gmin w województwie wielkopolskim o niskim 
poziomie aktywności społecznej na temat korzyści 
wynikających z aktywności społecznej 
mieszkańców 
- przeprowadzenie 22 wydarzeń o różnym 
charakterze (np. spotkania warsztatowe, pikniki, 
zawody sportowe) 
 
 

502 
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3. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym w ramach 
zadań lub kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego poza 

Programem współpracy 
 

 
3.1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

 

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

  

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

1.  

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie trzech 
niepublicznych ośrodków adopcyjnych w subregionie kaliskim, 
konińskim i poznańskim na terenie województwa wielkopolskiego 
w latach 2017-2021".  

ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej  
 

1.048.700 zł  
(środki z budżetu państwa 

przekazane w ramach 
zadania zleconego) 


