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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 2019-2023”  

za rok 2019 
 
 

I. Wstęp 
 
„Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2019-2023” został przyjęty Uchwałą Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
29 października 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr XII/231/19 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2019-2023.  
  
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 ze zm.),  
5) Program współpracy – Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023,  

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 5681/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku rozpoczął konsultacje projektu Wieloletniego 
programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2019-2023, których zakończenie wyznaczono na 14 września 2018 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 wzięła udział jedna organizacja pozarządowa. Otrzymano pozytywną opinię 
Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 
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. 
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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 2019 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 8 630 000,00 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 2019 wyniosła w sumie 8 546 756,22 zł. Wskazana kwota dotyczy 
tylko środków przekazanych w 2019 roku w ramach umów wieloletnich. W roku 2019  
zostały również podpisane umowy jednoroczne, na które przeznaczono w sumie  
11 637 500,00 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 2019). 
 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2019 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 2019) 

 
Środki przyznane 

na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

 
Środki przekazane na 
podstawie zawartych 

umów i aneksów 
 

*Kwota, która została 
przekazana w roku 

2019 
 

 
Rezygnacja  

z części dotacji 
przed 

przekazaniem 
środków 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia 2019 r. 

1.  Departament 
Kultury 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł - - 

2.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
280 000,00 zł 279 917,22 zł 279 917,22 zł - 34 217,25 zł 

3.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
6 990 000,00 zł 6 990 000,00 zł 6 990 000,00 zł - - 

4.  Departament 
Zdrowia 240 000,00 zł 156 839,00 zł 156 839,00 zł - - 

5.  Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 

120 000,00 zł 120 000,00 zł 120 000,00 zł - - 

RAZEM 
8 630 000,00 zł 8 546 756,22 zł 8 546 756,22 zł - 34 217,25 zł 
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Na realizację zadań publicznych w ramach zadań wieloletnich zleconych w latach 2019-2023 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 11 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 2019 – 2023 (szkolenie)  
Uchwała nr 6132/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego  z dnia 22 listopada 2018 roku 
 

26 listopada 2018 r. 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (projekty) 
Uchwała nr 33/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2018 roku 
 

10 grudnia 2018 r. 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
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 Zapobiegania 
Zakażeniom HIV  
i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021” 
Uchwała Nr 888/2019  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego  z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

14 czerwca 2019 r. 

 
Departament Zdrowia 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia 
psychicznego mieszkańców Wielkopolski. 
Uchwała Nr 888/2019  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

14 czerwca 2019 r. 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia 
psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja. 
Uchwała nr 1128/2019  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 07 sierpnia 2019 roku 
 

07 sierpnia 2019 r. 

6.  Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin 
Uchwała nr 1347/2019  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 roku 

11 października 2019 r. 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 
realizację zadań wieloletnich w latach 2019-2023 wpłynęły w sumie 93 oferty złożone 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 22 oferty. Najwięcej 
ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 
organizowanych przez Departament Kultury – 10 ofert. 
 
 
 
 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych 
Uchwała Nr  1347/2019  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 roku. 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 1581/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 
2019 roku. 
 

11 października 2019 r. 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub  
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury w latach 2019-2023 
Uchwała nr 6113/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku 
 

19 listopada 2018 r. 

 
Departament Kultury 

 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. 
 

18 stycznia 2019 r. 

 
 
 
 
 
 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
Uchwała Nr 897/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 

14 czerwca 2019 r. 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w latach 2019- 2021 roku. 
Uchwała nr 297/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku 
 

08 lutego 2019 r. 

 
 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 
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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 2019 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Kultury 51 10 

2.  Departament Organizacyjny i Kadr 8 1 

3.  Departament Sportu i Turystyki 13 2 

4.  Departament Zdrowia 14 8 

5.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 7 1 

 
RAZEM 

 
93 22 
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2.1. Departament Kultury 
 

 
 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Festiwal Blues Express Stowarzyszenie "Strefa 

Kultury" 
18.02.2019-

31.12.2019 r. 
Wpieranie cyklicznych inicjatyw  
o charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
muzycznych oraz teatralnych festiwali  
i konkursów. 

6 000 

MALTA FESTIVAL 
POZNAŃ 2019-2023 

MALTA FESTIVAL 
POZNAŃ 2019-2023 

Fundacja Malta 

18.02.2019-
31.12.2019 r. 

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

Brak danych 

Wydanie i promocja 
czasopisma 

"Miasteczko Poznań" 
w latach 2019-2023 

Stowarzyszenie 
"Miasteczko Poznań" 

18.02.2019-
31.12.2019 r. 

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

600 

2.2. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 
beneficjentów zadania 

Centrum Integracji 
Wielkopolskich 
Inicjatyw 
Społecznych CIWIS  
w Kaliszu (2019-
2023) 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
(Subregion 

Kaliski) 

od: 15.03.2019  
do: 31.12.2023 r. 

 Zrealizowano 60 godzin 
doradztwa. 

 Zrealizowano 4 szkolenia i jedno 
spotkanie z przedstawicielami 
Urzędu Skarbowego.  

 Nowo utworzone organizacje - 2.  
 Liczba wydarzeń integrujących 

sektor pozarządowy  
w subregionie kaliskim - 2 (Forum 
Inicjatyw Społecznych, Piknik 
NGO). 

 Zorganizowano konkurs 
„Społecznie wkręceni”. 

 Zorganizowano debatę - panel 
dyskusyjny dot. wolontariatu 
pracowniczego.  

 Wsparcie infrastrukturalne 
(udostępnianie wyposażonej 
przestrzeni szkoleniowo-
biurowej, zaplecza socjalnego 
i sanitarnego, udostępnianie 
przestrzeni dla działań 
integrujących i aktywizujących 
społeczność lokalną  
i regionalną) - dla 10 
organizacji. 

93 osoby (72 organizacje) 
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2.3. Departament Sportu i Turystyki: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa zadania 
 

Podmiot 
realizujący zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

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 wyników osiąganych  
w tym systemie” 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  
w Poznaniu 

11.01.2019-
31.12.2023 r. 

powierzenie organizacji 
pozarządowej realizacji zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 - 
2023 określonego w "Wieloletnim 
Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
 z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023"  

20 000 

Organizacja szkolenia dzieci  
i młodzieży oraz upowszechnianie 
sportu szkolnego na poziomie 
ogólnowojewódzkim, organizacja 
rywalizacji sportowej szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w województwie wielkopolskim oraz 
udział reprezentantów środowiska 
szkolnego Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich i ogólnopolskich 

Wielkopolski 
Związek Sportowy 

"Wielkopolska"  
w Poznaniu 

11.01.2019-
31.12.2023 r. 

wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  
w latach 2019 - 2023 określonego  
w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023" 

1 053 szkoły 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego  
w Poznaniu 

11.01.2019-
31.12.2023 r. 

wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  
w latach 2019 - 2023 określonego 
w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023" 

Brak danych 
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2.4. Departament Zdrowia: 
 

 
 
 
 
2.5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
"Rosnę w siłę! "- model 
wsparcia młodych osób 

w kryzysie 
psychicznym  

w województwie 
wielkopolskim 

Stowarzyszenie 
PSYCHE SOMA POLIS 

4.11.2019-
31.12.2021 r. 

 nawiązano współpracę ze szkołami  
w Wągrowcu, Koninie oraz w Poznaniu  

 utworzono materiały informacyjne, 
projekt graficzny logotypu i hasła 

 przeprowadzono 2 spotkania 
facylitowane dla 45 nauczycieli, 
psychologów pedagogów szkolnych 

 rozpoczęto opracowanie merytoryczne 
modelu 

 przeprowadzono 67 godz. wsparcia 
indywidualnego z psychologiem wśród 
młodzieży z województwa 
wielkopolskiego i ich rodzin 

45 

Zaczynamy nowe życie Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie 

Odnowa 

09.12.2019- 
31.12.2019 r. 

 stworzenie 16 osobowej grupy 
terapeutycznej 

 przeprowadzonych zostało łącznie 36 
godzin warsztatów, 2 godziny wykładów, 
4 godziny zajęć relaksacyjnych, punkt 
konsultacyjny przepracował 8 godzin 

16 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-
edukacyjnej dotyczącej 
problematyki 
przeciwdziałania 
przemocy domowej,  
w tym utworzenie/ 
aktualizowanie, 
upowszechnianie  
i administrowanie 
regionalną stroną 
internetową  
o przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy. 

Fundacja PCPS -
Poznańskie 

Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

2019-2021 

- upowszechnianie regionalnej strony 
internetowej o przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy działającej pod domeną 
www.przemoc.edu.pl 
- rozbudowa istniejącej bazy podmiotów 
pomocowych na terenie Wielkopolski do 420 
podmiotów 
- organizacja konferencji "Interwent skuteczny 
wobec przemocy" w partnerstwie z Sądem 
Okręgowym w Poznaniu dla 232 specjalistów 
- organizacja 14 spotkań edukacyjnych na terenie 
wielkopolskich powiatów dla 141 specjalistów 
- przygotowanie, wydruk i dystrybucja plakatów 
promujących portal i projekt. 
 

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

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

 
  

 
 
 

 Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

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

Fundacja 
Obywatelska 

"Czas Jaszczurów" 

2019-2021 W wyniku realizacji pierwszej części zadania  
(w 2019 roku), kontynuowane było prowadzenie 
portalu "Brawo Senior". W tym czasie 
zamieszczono 350 materiałów. Zrealizowano 
także 7 relacji wideo z następujących 
imprez senioralnych - Spotkanie Wielkopolskich 
UTW w Skorzęcinie, Senior z inicjatywą  
w Krotoszynie, Powiatowa Olimpiada Seniorów, 
Targi Viva Seniorzy, Otwarcie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej w Poznaniu, Potańcówka  
na Wolnym oraz Światowy Festiwal Kultury 
Romskiej. Ponadto dzięki zapowiedziom imprez 
mogących zainteresować seniorów wzrosła ich 
aktywność społeczna, kulturalna, pro-zdrowotna 
orazedukacyjna. Nastąpił również wzrost 
samooceny. 

Wielkopolska 

 
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 

1.220.250 zł  
(środki z budżetu państwa 

przekazane w ramach 
zadania zleconego) 


