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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 ORGANIZACYJNY I KADR 

 
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 

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

Stowarzyszenie Dla 
Dobra 

Dziecka 
(Subregion 
Koniński) 

01.08.2017 r. - 
31.12.2018 r. 

 Użyczenie infrastruktury na spotkania 
organizowane przez NGO i grupy 
nieformalne - użyczenia pomieszczeń na 
176 spotkań, użyczenie sprzętu na 89 
wydarzeń (w tym współorganizacja 
działań promocyjnych CIWIS i działania 
ngo), 

 4 szkolenia, 

 Doradztwo dla 4 organizacji i dwóch grup 
nieformalnych, 

 Utworzono profil na Facebooku (212 
polubień), adres e-mail 
centrum.konin@o2.pl  i stronę 
internetową http://centrum.konin.pl/,  
z kalendarzem wydarzeń, 

 4 spotkania tematyczne, 

 176 wydarzeń realizowanych przy 
wsparciu CIWIS (prezentacje, patronaty, 
promocja) 

 

Ok. 500 uczestników 

LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Promocji i Rozwoju 

01.08.2017 r. - 
 31.12.2018 r. 

 18 spotkań animacyjnych, 

 126 godzin doradztwa specjalistycznego, 

 345 uczestników 
spotkań animacyjnych, 

 87 uczestników szkoleń, 
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Inicjatyw 
Obywatelskich 

"PISOP" 
(Subregion 

Leszczyński) 

 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 z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 

 25 uczestników spotkań 
z przedstawicielami 
SWW, 

 12 uczestników 
posiedzenia WRDPP, 

 22 organizacji i grup 
nieformalnych  
– uczestników konkursu 
"Działania Godne 
Uwagi", 

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

 w spotkaniach 
animacyjnych wzięły 
udział osoby 
niezrzeszone, tworzące 
grupę nieformalną  
– 166 osób, 10 grup 
inicjatywnych, 

 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  

 z usług szkoleniowo-
doradczych skorzystali 
przedstawiciele 160 
organizacji 
pozarządowych 
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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 – 1. 

 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. 
 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania 

zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury w latach 
2017-2018 

XXVI i XXVII Międzynarodowy Festiwal 
Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL 

Jimiway 
Towarzystwo 

Adoracji Bluesa  
i Rocka '70 

 

29.03.2017 - 
30.11.2018 r. 

Realizacja projektów, w znaczący sposób 
przyczyniła się do wykonania priorytetowego 
zadania określonego 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. Projekty były realizowane 
w ramach priorytetu: Wspieranie cyklicznych 

500 

Wielki Teatr w Małym Mieście 
  

Stowarzyszenie 
Jarocin XXI 

 

01.03.1017 - 
15.07.2018 r. 

185 

Endemity Stowarzyszenie 
Antropologów 

kultury "Etnosfera" 
 

01.06.2017 - 
31.12.2018 r. 

brak danych 
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XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Georga Philippa Telemanna, XV 

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa Telemanna 

 

Stowarzyszenie 
Konkursów 

Skrzypcowych im. 
Georga Philippa 

Telemanna 
 

01.03.2017 - 
30.06.2018 r. 

inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem muzycznych  
i teatralnych festiwali i konkursów. 

900 

VIII, IX Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 

Stowarzyszenie 
Sympatyków 

Kultury Ludowej 
"Otwórz się na 

folklor" 
 

03.04.2017 - 
31.07.2018 r. 

4500 

XXV Festiwal Blues Express Stowarzyszenie 
"Strefa Kultury" 

 

10.04.2017 - 
31.10.2018 r. 

6720 

Ogólnopolski Konkurs Chóralny Muzyki 
Dawnej im. Grzegorza Gerwazego 

Gorczyckiego "Ars Longa" 
 

Stowarzyszenie 
Musica Nostra 

15.04.2017 - 
31.10.2018 r. 

2500 

Organizacja Festiwali Muzyki Oratoryjnej 
Musica Sacromontana Święta Góra  

2017 -2018 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej Im. 

Józefa Zeidlera 
 

01.03.2017 - 
31.12.2018 r. 

3000 

Wydanie i promocja czasopisma 
Miasteczko Poznań w latach  

2017-2018 

Stowarzyszenie 
"Miasteczko 

Poznań" 
 

01.03.2017 - 
31.12.2018 r. 

1800 

Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł  
i Krzyż 

STOWARZYSZENIE 
"DZIEJE" 

 

15.03.2017 - 
31.12.2018 r. 

14000 

"Festiwal Akademia Gitary - gitarowy 
maraton w całej Wielkopolsce" 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 

Wielkopolan 
 

01.03.2017 - 
31.12.2018 r. 

10000 
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Blue Note Poznań Competition Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Muzycznych "Blue 
Note" 

 

20.06.2017 - 
31.12. 2018 r. 

500 

OLENDERSKI INKUBATOR ARTYSTYCZNY  
& ETNOFESTIWAL 2017-2018 

 
Fundacja Olandia 

01.05.2017 - 
31.12.2018 r. 

23000 

Cykl działań  twórczych - 
,,Szukając Talentów'' 

 
Fundacja ARTiFAKT 

01.05.2017 - 
31.12.2018 r. 

257 

Dzień Dobry Sztuko Przegląd Młodego 
Teatru Wielkopolski z honorowym 

patronatem Marka Woźniaka Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 

 

POZNAŃSKA 
FUNDACJA 

ARTYSTYCZNA 

01.03.2017 - 
31.10.2018 r. 

500 

Akademia Rynku Sztuki Fundacja Czapski 
Art Foundation 

 

04.05.2017 - 
31.07.2018 r. 

157 

Poznań ART WEEK - Poznański tydzień 
sztuki 

Fundacja Rarytas 
Art Foundation 

 

01.05.2017 - 
31.12.2018 r. 

5000 

Dwudziestolecie chóru Gospel Joy  
- Cykl Festiwali "Gospelownia" 

 
Fundacja Pro Novis 

01.08.2017 - 
31.12.2018 r. 

400 

V i VI edycja projektu Teatr w Małym 
Mieście i Gminie 

Fundacja 
Wspierania 
Twórczości 
Niezależnej 

 

12.04.2017 - 
15.10.2018 r. 

2900 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. 
PHILIPPA I XAVERA SCHARWENKÓW  

I MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY 
 

Fundacja Pro Cello 
15.03.2017 - 
30.09.2018 r. 

2000 

Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata Fundacja Arte dei 
Suonatori 

10.04.2017 - 
31.12.2018 r. 

ok. 400 
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SZTUKA SZUKA MALUCHA  
W WIELKOPOLSCE 

 

Art Fraction 
Foundation 

 

11.09.2017 - 
31.12.2018 r. 

740 

 
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Uchwała nr 4551/2017 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 listopada 2017 roku 
w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie powierzenia 
i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej  
w roku 2018 

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 terenie Województwa 
Wielkopolskiego przy uwzględnieniu 
kryterium osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie. 
 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  
w Poznaniu 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

Powierzenie organizacji pozarządowej do 
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. 

brak danych 

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 r. 

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 

Upowszechnianie sportu w środowisku 
wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej 
reprezentantów środowiska wiejskiego na 
poziomie wojewódzkim oraz udział 
reprezentantów środowiska wiejskiego 
Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, 
ogólnopolskich  i międzynarodowych. 
 
 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

ok. 40 000 
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Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego  
w Poznaniu 

 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

2970 

Startujmy Razem Stowarzyszenie 
Sportowo- 

Rehabilitacyjne 
"Start" w Poznaniu 

 

01.02.1018 - 
31.12.2018 r. 

107 

Sport osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

Oddział Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Wielkopolskie  

- Poznań  
w Poznaniu 

 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

3210 

Trenuj, startuj, wygrywaj Oddział Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Wielkopolskie  

- Konin  
w Poznaniu 

 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

400 

Upowszechnianie sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, szkolenie 
zawodników, organizacja rywalizacji 
sportowej, udział reprezentantów 
środowiska osób niepełnosprawnych w 
imprezach o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym dla 
osób niepełnosprawnych /niesłyszących 
 
 
 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy 
Niesłyszących 

Poznań 

01.02.2018 - 
31.12.2018 r. 

80 
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DEPARTAMENT ZDROWIA 

 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję i ich 

rodzin 
 

Wiem kim jestem Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia  

i Edukacji „PRIMUM 
VIVERE” 

 

22.11.2017-
17.05.2018 r. 

  78 godzin terapeutycznych (w 2017: 30,  
w 2018: 48), 

 realizacja działań wspierających, w formie 
dwóch wyjazdowych warsztatów dla 
klientów/pacjentów Poradni Leczenia 
Uzależnień i Współuzależnień  
w Obornikach, 

 dwie części 4- dniowych warsztatów 
odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Borowa Zatoka" w Borowym Młynie 6, 
gmina Pszczew w dniach 20 - 23 listopada 
2017r. oraz od 14 do 17 maja 2018r., 

 w wyniku pracy psychoedukacyjnej, 
terapeutycznej, zajęć warsztatowych, 
dyskusji itp. 23 uczestników m.in.: 
uzyskało wgląd w psychiczne mechanizmy 
nawrotu, zrozumiało znaczenie 
pozytywnej komunikacji i relacji 
interpersonalnych, nauczyło się 
rozpoznawania konkretnych, 
indywidualnych symptomów nawrotu  
i radzenia sobie z ich rozwiązywaniem, 
nauczyło się dzielić się własnymi 
doświadczeniami z występowania 
nawrotów, poznało proces „czynnik 
wyzwalający picie" i techniki zatrzymania 
myślenia o piciu oraz nabyło umiejętność 
radzenia sobie z uczuciem nudy, 
spersonalizowało zmiany zachodzące  
w ich życiu w różnych okresach 
trzeźwienia itd., 

23 
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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”  
 

Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-
Diagnostycznego 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

Lublin 

01.09.2017-
31.12.2018 r. 

 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 Koninie, 

 przeszkolenie 2 nowych doradców. 
 

500 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 
psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski 

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

Nauczycieli 

Instytut Psychologii  
i Psychoterapii                                                                  
Proaktywnej 

proPORT 
 

04.09.2017 - 
29.06.2018 r. 

 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 na 
platfornmie edukacyjnej wraz  

60 
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z materiałami szkoleniowymi dołączonymi 
do każdej prezentacji, 

 60 nauczycieli odbywa szkolenia  
e-learningowe. 
 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 
psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski 

„Zdrowa Wielkopolska. Promocja zdrowia 
psychicznego wśród wielkopolskich 

rodzin” 

Stowarzyszenia Na 
Rzecz Młodych  

Twórców 
V.I.T.R.I.O.L. 

 

01.09.2017-
31.12.2018 r. 

 opracowanie koncepcji wizerunkowej  
i merytorycznej projektu, 

  nawiązano kontakt z beneficjentami 
(m.in. szkoły rodzenia, gabinety 
psychologiczne, oddziały ginekologiczno-
położnicze , 
z Poznania, Wrześni, Kalisza, Trzcianki  
i Wolsztyna), 

 opracowanie broszury i zlecenie druku  
700 egz., 

 utrzymanie i zaktualizowanie na potrzeby 
projektu strony internetowej 
www.zdrowawielkopolska.pl gotowej do 
umieszczenia materiałów projektowych, 

 opracowanie scenariusza 10-15 min. film, 

  opracowanie programu warsztatów  
(12 godz. dla 8-12 osób). 

 

w trakcie weryfikacji 

 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

 
Otwarty konkurs ofert na 

realizację w formie wspierania 
zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
z dziedziny pomocy społecznej  

w latach 2017 - 2018 
1. Upowszechnianie (w tym 

pozyskiwanie partnerów  
z subregionów Wielkopolski) 

Programu „Wielkopolska  

Przeprowadzenie kampanii społeczno-
edukacyjnej dotyczącej problematyki 
przeciwdziałania przemocy domowej,  
w tym utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i administrowanie 
regionalną stroną internetową  
o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy  
- Wielkopolska kampania społeczno-
edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie  
- www.przemoc.edu.pl 

 Fundacja PCPS - 
Poznańskie 

Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

01.06.2017 – 
30.11.2018 r. 

- rozbudowano bazę podmiotów pomocowych 
na terenie Wielkopolski do 368 podmiotów, 
- zrealizowano 2 konferencje "Interwent 
skuteczny wobec przemocy" organizowane  
w partnerstwie z Sądem Okręgowym  
w Poznaniu (łącznie 568 uczestników), 
- zrealizowano 35 spotkań edukacyjnych dla 
specjalistów pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (łącznie 
560 uczestników), 

1160 

http://www.zdrowawielkopolska.pl/
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Karta Rodziny” 
2. Przeprowadzenie kampanii 

społeczno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki 

przeciwdziałania przemocy 
domowej, w tym 

utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie  

i administrowanie regionalną 
stroną internetową o 

przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy 

3. Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 

dotyczącej osób starszych,  
w tym 

utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie  
i administrowanie 

wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 

informacji dotyczącym osób 
starszych 

 

 - przygotowano i przprowadzono 2-dniowy 
warsztat superwizyjny dla członków 
wielkopolskich zespołów interdycyplinarnych 
(łącznie 32 osoby). 
 

Przeprowadzenie kampanii społeczno-
edukacyjnej dotyczącej osób starszych,  
w tym utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i administrowanie 
wielkopolskim portalem internetowym 
wymiany informacji dotyczącym osób 
starszych -  Brawo Senior 

Fundacja 
Obywatelska  

"Czas Jaszczurów" 

01.06.2017 – 
30.11.2018 r. 

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 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania 

zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy społecznej 

w latach 2017-2018 
 

1. Upowszechnianie (w tym 
pozyskiwanie partnerów  

z subregionów Wielkopolski) 
Programu „Wielkopolska Karta 

Rodziny” 
 

Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie 
partnerów z subregionów Wielkopolski) 
Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” - 
Dobry klimat dla rodziny 

Fundacja "Piąta 
Pora Roku" 

10.07.2017 – 
30.11.2018 r. 

- pozyskano 72 nowych partnerów 
Wielkopolskiej Karty Rodziny, 
 
- zwiększono liczbę jst uczestniczących  
w Programie Wielkopolska Karta Rodziny  
o 57 nowych gmin. 

brak bezpośrednich 
beneficjentów 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania 

zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy społecznej 

w latach 2017-2018 
 

Wzmacnianie rozwoju 
społeczności lokalnych  

w Województwie 
Wielkopolskim poprzez 
działania animacyjno-

aktywizujące 
 

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 r. 

- 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 

 

 


