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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 
powierzenia lub wspierania 

zadań publicznych 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania 

kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
społeczeństwa 

obywatelskiego w latach 
2019-2023. 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego 

poprzez rozwój 
społeczeństwa 

obywatelskiego - 
prowadzenie Centrów 

Integracji Wielkopolskich 
Inicjatyw Społecznych 

CIWIS w latach  
2019 - 2023 

Fundacja Od Nowa 
(Subregion Koniński) 

15.03.2019 r. - 
31.12.2023 r. 

 

 1 centrum otwarte 5 dni w tygodniu po 8h. 
 Zawarto 104 użyczenia. 
 Zawarto 15 porozumień w ramach wsparcia dla 

nowych organizacji pakietem łatwy start:  
9 z nowymi organizacjami (w tym 3 organizacje są 
nadal w procesie związanym z rejestracją w KRS),  
6 z organizacjami już działającymi. 

 W ramach zadania przeprowadzono 160 godzin 
wsparcia merytorycznego (59 wsparć) i 33 godziny 
(14 wsparć) prawnych oraz udział  
w interwencyjno- mediacyjnych spotkaniach 
dotyczących rozwiązania problemów wewnątrz 
organizacji.  

 Odbyły się szkolenia prowadzone przez instytucje 
zewnętrzne tj: szkolenie realizowane we 
współpracy z Urzędem Skarbowym (48 osób), 
szkolenie realizowane we współpracy  
z Narodowym Instytutem Wolności (48 osób). 
Zrealizowano również szkolenie przy współpracy  
z WOES dotyczące zarządzania projektem na 
przykładzie konkursu FIO dla 10 osób. Doradztwa 
merytoryczne prowadzone były także w ramach 
Zjazdu NGO. 

198 osób bezpośrednio -
osoby uczestniczące  

w działaniach, 
1500 osób pośrednio -

osoby informowane  
o działaniach drogą 
mailową i osoby do 

których dotarły informacje 
poprzez facebook 

ciwiskoninwisniowa. 
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 W ramach zwiększenia przestrzeni do współpracy  
i rozwoju zorganizowano spotkania  
z przedstawicielami DO i DS UMWW. 

 Zamieszczono 77 artykułów w Internecie. 
 Utworzono bazę NGO z subregionu konińskiego. 
 61 wiadomości elektronicznych i 4 informacje na 

facebook’u dot. działań SWW. 
 10 artykułów na portalu wielkopolskiewici.pl 
 Wysłano 61 informacji o konsultacji wieloletniego  

i rocznego Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi, po ustaleniach przesłano jeden 
zbiorczy formularz z propozycjami do programu 
współpracy. 

LCIWIS - Leszczyńskie 
Centrum Integracji 

Wielkopolskich Inicjatyw 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw 

Obywatelskich 
"PISOP" 

(Subregion 
Leszczyński) 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

 

 Zorganizowano 4 spotkania animacyjne. 
 Zorganizowano  9 miesięcy wsparcia udzielanego  

w ramach ogólnego doradztwa dla grup 
inicjatywnych oraz organizacji pozarządowych  
i podmiotów działających w sferze pożytku. 

 Powstały 4 nowe organizacje pozarządowe. 
 Animowano 2 lokalne inicjatywy/wydarzenia 

zorganizowane przez nowo powstałe organizacje. 
  Zorganizowano 9 miesięcy udostępniania 

przestrzeni biurowej i szkoleniowej; prowadzony 
jest Punkt Informacyjny dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów działających  
w sferze pożytku. 

 5 organizacji objętych wsparciem w ramach akcji 
„Doradca z plecakiem”. 

 7 warsztatów doradczych dla organizacji 
pozarządowych. 

 przeprowadzone 2 cykle doradcze dla 2 nowo 
powstałych organizacji, 10 spotkań z doradcą. 

  61 godzin doradztwa specjalistycznego dla 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 

 75 uczestników 
spotkań animacyjnych, 

 77 osób 
uczestniczących 
w warsztatach 
doradczych, 

 3 liderów objętych 
wsparciem, 

 coaching, 
 45 uczestników 

szkoleń, 
 13 przedstawicieli 

organizacji 
pozarządowych 
i innych podmiotów 
działających 
w sferze pożytku 
publicznego 
wzięło udział  
w spotkaniu  
z przedstawicielem 
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 11 godzin coachingu dla liderów społecznych, 
liderów organizacji (w całym projekcie 110 godzin). 

 4 szkolenia dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów działających  
w sferze pożytku publicznego. 

 1 spotkanie z przedstawicielem Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

 1 spotkanie sieciujące dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów działających  
w sferze pożytku publicznego oraz dla 
przedstawicieli JST. 

 2 wydarzenia integrujące III sektor w subregionie 
leszczyńskim: 1 regionalne i 1 subregionalne. 

 6 inicjatyw społecznych wybranych w ramach 
konkursu Działania Godne Uwagi. 

 4 artykuły promujące III sektor w subregionie. 
 6 grup inicjatywnych zaangażowanych w tworzenie 

organizacji pozarządowych. 
 30 informacji upowszechniających działania 

projektowe, działalność III sektora, inicjatywy 
społeczne, współpracę i edukujących mieszkańców  
nt. działań realizowanych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

 stworzona baza organizacji pozarządowych. 
 6 kawiarenek obywatelskich (w całym projekcie  

min. 16). 

Samorządu Woj. 
Wielkopolskiego, 

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

 400 mieszkańców 
subregionu pośrednio 
biorących udział  
w wydarzeniach 
projektowych, 

Centrum Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych CIWIS  
w Kaliszu (2019-2023) 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
(Subregion Kaliski) 

15.03.2019 r. - 
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. 

93 osoby (72 
organizacje) 
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 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. 

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. 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego 

poprzez rozwój 
społeczeństwa 

obywatelskiego - 
prowadzenie Centrum 

Integracji Wielkopolskich 
Inicjatyw Społecznych 
CIWIS w latach 2019-
2023 w Subregionie 

Pilskim. 

Związek 
Stowarzyszeń 

Pilski Bank Żywności 

19.08.2019 r.- 
31.12.2023 r. 

 

 W ramach programu w roku 2019 odbyły się dwa 
wydarzenia: I FORUM NGO SUBREGIONU 
PILSKIEGO i ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE NGO 
SUBREGIONU PILSKIEGO 

 Przeprowadzono trzy szkolenia. 
 Poradami doradczymi objęto 17 organizacji. 

30 gmin 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury  
w latach 2019-2023 

Organizacja Festiwali 
Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana 
Święta Góra 2019 -2023 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 

Świętogórskiej  
Im. Józefa Zeidlera 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

Zadania realizowane były w ramach priorytetu: Wspieranie 
cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych 
festiwali i konkursów, zgodnie  z Programem współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, 
przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwałą nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r. 

3 000 

Festiwal Blues Express Stowarzyszenie "S 
trefa Kultury" 

20.04.2019 r.-
12.12.2023 r. 

6 000 

Międzynarodowy 
Festiwal Bluesowy 

JIMIWAY BLUES 
FESTIVAL  

(5 edycji 2019-2023) 

Jimiway Towarzystwo 
Adoracji Bluesa  

i Rocka '70 

01.04.2019 r.-
31.12.2023 r. 

Brak danych 

MALTA FESTIVAL 
POZNAŃ 2019-2023 

MALTA FESTIVAL 
POZNAŃ 2019-2023 

Fundacja Malta 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

Brak danych 
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Wydanie i promocja 
czasopisma "Miasteczko 
Poznań" w latach 2019-

2023 

Stowarzyszenie 
"Miasteczko Poznań" 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

600 

XVI Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa 

Telemanna,  
XVII Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa 

Telemanna,  
XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa, 

Telemanna,  
XIX Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa 

Telemanna,  
XX Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy  
im. Georga Philippa, 

Telemanna 

Stowarzyszenie 
Konkursów 

Skrzypcowych  
im. Georga Philippa 

Telemanna 

18.02.2019 r. -
30.06.2023 r. 

300 

Poznańska Piętnastka - 
koncerty dla 

Wielkopolski 2019-2023 

Stowarzyszenie Jazz 
Poznań 

18.02.2019 r. -
31.12.2023 r. 

Brak danych 

Enter Music Festival 
Fundacja  

"Europejskie Forum 
Sztuki" 

Fundacja 
"Europejskie Forum 

Sztuki" 

18.02.2019 r. -
30.11.2023 r. 

5 000 

Kryminalna Piła - festiwal 
literatury kryminalnej  
Fundacja Kult Kultury 

Fundacja Kult Kultury 
18.02.2019 r.-
30.10.2023 r. 

500 

Festiwal Muzyka Dawna 
- Persona grata 

Fundacja Arte dei 
Suonatori 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

200 
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Wielki Teatr w Małym 
Mieście 

 
Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

Brak danych 

DZIEŃ DOBRY SZTUKO 
Festiwal Młodego Teatru 

Wielkopolski  
z honorowym 

patronatem Marka 
Woźniaka Marszałka 

Województwa 
Wielkopolskiego 

 
POZNAŃSKA 
FUNDACJA 

ARTYSTYCZNA 

18.02.2019 r. -
30.11.2023 r. 

1 000 

SZTUKA SZUKA 
MALUCHA  

W WIELKOPOLSCE 

Art Fraction 
Foundation 

20.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

525 

KOMEDA Stowarzyszenie "Jazz 
Wielkopolski" 

18.02.2019 r -
31.12.2023 r. 

490 

Lech Raczak 2019 - Gra  
z teatrem 

Fundacja Orbis 
Tertius 

18.02.2019 r.-
31.12.2023 r. 

Brak danych 

Ogólnopolski Konkurs 
Chóralny Muzyki Dawnej 

im. Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego 

"Ars Longa" 

Stowarzyszenie 
Musica Nostra 

18.02.2019 r.-
30.11.2023 r. 

2 000 

Powidz Jam Festiwal  Towarzystwo 
Przyjaciół Powidza 

01.03.2019 r.-
31.10.2023 r. 

2 000 

 
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Uchwała nr 6132/2018 
Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego 
z dnia 22 listopada 2018 

roku w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert 

na realizację w formie 

Organizacja szkolenia  
i współzawodnictwa 
sportowego dzieci  

i młodzieży na poziomie 
wojewódzkim w oparciu 
o ogólnopolski system 

szkolenia dzieci  
i młodzieży uzdolnionej 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  
w Poznaniu 

11.01.2019 r.-
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 



7 
 

powierzenia i wspierania 
zadań publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 2019 – 

2023 (szkolenie). 

sportowo w klubach  
i związkach sportowych 

prowadzących 
działalność na terenie 

Województwa 
Wielkopolskiego przy 

uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w tym 

systemie. 
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 

województwie 
wielkopolskim oraz 

udział reprezentantów 
środowiska szkolnego 

Wielkopolski  
w zawodach 

wojewódzkich 
i ogólnopolskich 

Wielkopolski Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska"  
w Poznaniu 

 
 

11.01.2019 r.-
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 

 

Organizacja przez 
Wielkopolskie Zrzeszenie 

LZS szkolenia 
zawodników oraz 

upowszechnianie sportu 
w środowisku wiejskim, 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

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 

ok 30 000 
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organizacja rywalizacji 
sportowej 

reprezentantów 
środowiska wiejskiego 

na poziomie 
ogólnowojewódzkim 

oraz udział 
reprezentantów 

środowiska wiejskiego 
Wielkopolski  
w zawodach 

wojewódzkich  
i ogólnopolskich 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023" 

 

Akademickie 
Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
w Poznaniu 

11.01.2019 r.-
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 
 
 

 

Startujmy Razem Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne 
"Start" w Poznaniu 

11.01.2019 r.-
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 

 

Upowszechnianie sportu 
i rekreacji osób  

z niepełnosprawnościami 
oraz wśród tych osób, 
organizacja rywalizacji 
sportowej i szkolenie 

zawodników  
z niepełnosprawnościami 
oraz udział w imprezach 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych 
Polska Wielkopolskie 

Poznań 

11.01.2019 r.-
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" 

1 640 
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sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum 
ponadlokalnym 

organizowanych dla 
środowiska osób  

z niepełnosprawnościami 

 

"Trenuj, startuj, 
wygrywaj" 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych 
Polska Wielkopolskie 

Konin 

11.01.2019 r.-
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 

 

Upowszechnianie sportu 
i rekreacji 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  
w Poznaniu 

11.01.2019 r. -
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" 

40 

Uchwała nr 33/2018 
Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego 
z dnia 7 grudnia 2018 roku 

w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert 

„Organizacja X edycji 
„Wielkopolskiego 

Turnieju Orlika 2019” na 
boiskach wybudowanych 

w ramach programu 

Wielkopolski Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 
w Poznaniu 

1.03.2019 r.-
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 

7 000 
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na realizację w formie 
powierzenia zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 2019 – 

2023 (projekty). 

"Moje Boisko - Orlik 
2012" 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023" 

 

„Grand Prix Wielkopolski 
w Półmaratonie” 

Wielkopolski Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 
 w Poznaniu 

1.03.2019 r.-
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" 

16 000 

 

Organizacja cyklu imprez 
pływackich pn. "Grand 

Prix Wielkopolski 
w Pływaniu 

Długodystansowym 
2019-2023" 

Wielkopolski 
Okręgowy Związek 

Pływacki 
w Poznaniu 

1.03.2019 r.-
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" 

40 

 

Wielkopolskie Czwartki 
Lekkoatletyczne 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

1.03.2019 r.-
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" 

Brak danych 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

 
Działania na rzecz poprawy 

jakości życia w sferze 
psychospołecznej osób 

żyjących z HIV, chorych na 
AIDS i ich rodzin oraz 

Wsparcie działania 
Punktu Konsultacyjno-

Diagnostycznego 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

1.08.2019 r.-
31.12.2021 r. 

 wykonano 135 testów w kierunku HIV, 
 odbyło się 46 dyżurów doradców i pielęgniarek, 
 odbyły się po 3 dni dyżurów w Lesznie i Pile - 

wykonano 53 testy w kierunku HIV, 

440 
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profilaktyki zakażeń HIV  
w ramach „Harmonogramu 

realizacji Krajowego 
Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania 
AIDS na lata 2017-2021” 

przeprowadzono 3 akcje promocyjne na terenie 
Wielkopolski, 

 zrealizowanych zostało 29 godzin wsparcia 
psychologicznego dla osób z HIV i ich bliskich. 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 

psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski 

Zdrowa Wielkopolska 
2019-2021 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Młodych 

Twórców  
V.I.T.R.I.O.L. 

9.09.2019 r. -
31.12.2021 r. 

 powstał projekt 1 publikacji na temat depresji 
poporodowej i baby bluesa,  

 wyprodukowano 2 relaksacje dla kobiet w ciąży  
i połogu. 

nie dotyczy 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 

psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski - II edycja 

"Rosnę w siłę! "- model 
wsparcia młodych osób 
w kryzysie psychicznym 

w województwie 
wielkopolskim 

Stowarzyszenie 
PSYCHE SOMA POLIS 

4.11.2019 r. -
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 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 

psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski - II edycja 

Rozwój i wsparcie Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

28.10.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 zaprojektowano i wydrukowano ulotki 
informacyjne na temat zdrowia psychicznego, 

 opracowano artykuł, który umieszczono w lokalnej 
prasie "Życie Pleszewa", 

 przeprowadzono szkolenie dla 43 osób na temat 
treningu komunikacji alternatywnej. 

43 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję  

i ich rodzin 

Zaczynamy nowe życie Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie 

Odnowa 

09.12.2019 r.- 
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 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

i ich rodzin 

Program wsparcia dla 
osób uzależnionych  

od substancji 
psychoaktywnych 

utrzymujących 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia  

i Edukacji PRIMUM 
VIVERE 

09.12.2019 r.- 
28.12.2019 r. 

 udzielono wsparcia i pracowano nad aktualnymi 
problemami emocjonalnymi zgłaszanymi przez 
uczestników – poznanie. 

22 
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abstynencję i ich rodzin 
WIEM KIM JESTEM 

 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

 
Otwarty konkurs ofert na 

realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w latach 

2019-2021. 
 
 

Upowszechnianie  
(w tym pozyskiwanie 

partnerów  
z subregionów 

Wielkopolski) Programu 
„Wielkopolska Karta 

Rodziny” 

 Fundacja "Piąta Pora 
Roku" 

2019-2021 r.  zrealizowano 417,5 godzin spotkań z potencjalnymi  
i dotychczasowymi partnerami Wielkopolskiej Karty 
Rodziny, 

 pozyskano 6 nowych partnerów,  
  zwiększono liczbę uczestniczących jednostek 

samorządu terytorialnego o 3 nowe gminy, 
 przeprowadzono 1 kampanię na fanpage Facebook, 

zwiększenie polubień z 200 na 2458 

Wielkopolska 

 

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 r.  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 

 

Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-

edukacyjnej dotyczącej 
osób starszych, w tym 

utworzenie/ 
aktualizowanie, 

upowszechnianie 

Fundacja 
Obywatelska "Czas 

Jaszczurów" 

2019-2021 r. 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  

Wielkopolska 
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i administrowanie 
wielkopolskim 

internetowym portalem 
wymiany informacji 

dotyczącym osób 
starszych 

w Poznaniu, Potańcówka na Wolnym oraz Światowy 
Festiwal Kultury Romskiej. Ponadto dzięki zapowiedziom 
imprez mogących zainteresować seniorów wzrosła  
ich aktywność społeczna, kulturalna, pro-zdrowotna oraz 
edukacyjna. Nastąpił również wzrost samooceny. 

 

Wzmacnianie rozwoju 
społeczności lokalnych  

w Województwie 
Wielkopolskim poprzez 
działania animacyjno-

aktywizujące. 

Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich 
"PISOP",  

Caritas Poznańska 

2019-2021 r.  identyfikacja problemów z dziedziny pomocy 
społecznej, potrzeb i oczekiwań przedstawicieli  
30 gmin Wielkopolski o niskim poziomie 
aktywności, 

 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 wykluczeniem 
społecznym, w trudnej sytuacji życiowej, 

 zaangażowanie przedstawicieli 30 gmin o niskiej 
aktywności społecznej do planowania działań  
z dziedziny pomocy społecznej rozwiązujących 
problemy lokalnych społeczności. 

30 gmin  

 

 

 


