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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  

W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

 

Kolorem czerwonym zaznaczone są zadnia, które nie zostały zrealizowane. Była to najczęściej rezygnacja z przyznanej dotacji przed przekazaniem 

środków lub rozwiązanie umowy na wniosek Zleceniobiorcy, wynikające z braku możliwości wykonania zadania w związku z wprowadzonymi 

obostrzeniami spowodowanymi epidemią SARS-CoV2. 

 
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) 

od:2019-03-15 
do: 2023-12-31 

− 1 centrum otwarte 5 dni w tygodniu po 8h. 

− Zawarto 100 użyczenia przestrzeni biurowej. 

− Zawarto 7 porozumień w ramach wsparcia dla nowych 
organizacji pakietem łatwy start. 

− W ramach zadania przeprowadzono 37 wsparć (doradztwo 
indywidualne i grupowe, spotkania informacyjne 
indywidualne i grupowe oraz pomoc w organizacji zebrania 
walnego online) i 61 godzin wsparcia prawnego. 

− Odbyło się 13 szkolenia online/webinaria, 

− W ramach zwiększenia przestrzeni do współpracy i rozwoju 
zorganizowano spotkania: 1 z przedstawicielami ROPS  i 1 z DS 
UMWW. 

− Prowadzenie bazy ngo z subregionu konińskiego. 

− Przygotowano 12 artykułów, na facebooku udostępniano 
informacje ze strony wielkopolskiewici 

− Przesłano drogą mailową informacje nt. działań SWW 
skierowanych do NGO w tym np. nt. konsultacji Programu 
współpracy (…) na 2021 rok 300 organizacjom pozarządowym. 
Ponadto informacja została zamieszczona na facebooku 
CIWIS. 

Łącznie w szkoleniach/ 
konferencjach/webinarach 
merytorycznych wzięło udział 
około 60 osób przy 
uwzględnieniu że jedna osoba 
brała udział w kilku 
szkoleniach, 
 
We wsparciu prawnym wzięło 
udział około 25 osób  przy 
uwzględnieniu że jedna osoba 
brała udział w kilku 
szkoleniach,  
 
We wsparciu doradczym 
księgowym i merytorycznym 
wzięło udział około 42 osób 
przy uwzględnieniu że jedna 
osoba brała udział w kilku 
szkoleniach 
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LCIWIS - Leszczyńskie 
Centrum Integracji 

Wielkopolskich Inicjatyw 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich 

"PISOP" 
(Subregion Leszczyński) 

od:2019-04-01  
do: 2023-12-31 

− W 2020 roku zostały osiągnięte następujące rezultaty  
(w porównaniu do efektów założonych w całym projekcie):  

− 9 spotkań animacyjnych, 

− 12 miesięcy wsparcia udzielanego w ramach ogólnego 
doradztwa dla grup inicjatywnych oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku, 

− powstało 6 nowych organizacji pozarządowych, 

− 2 lokalne inicjatywy/wydarzenia zorganizowane przez nowo 
powstałe organizacje, 

− 12 miesięcy udostępniania przestrzeni biurowej i szkoleniowej 
i prowadzony Punkt informacyjny dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze 
pożytku, 

− 2 organizacje objęte wsparciem w ramach akcji 
 "Doradca z plecakiem", 

− 15 warsztatów doradczych dla organizacji pozarządowych, 

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

− 40 godzin doradztwa specjalistycznego dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów; w roku 2020 całość 
stanowiąca wkład własny, 

− 21 godzin coachingu dla liderów społecznych, liderów 
organizacji, 

− 6 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, 

− 1 spotkanie z przedstawicielem Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego - 13 osób przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze 
pożytku publicznego weźmie udział w spotkaniach z 
przedstawicielami Samorządu Woj. Wielkopolskiego, 

− 2 wydarzenia integrujące III sektor w subregionie 
leszczyńskim: 1 regionalny i 1 subregionalny Jarmark 
Pomysłów: w 2020 roku jedno z wydarzeń miał charakter 
online ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią 
koronawirusa nagranie filmów o 3 podmiotach ekonomii 
społecznej i prezentacja ich działalności oraz Jarmark 
Pomysłów (stanowiący wkład własny) w Pogorzeli, 

− 3 artykuły promujące III sektor w subregionie, 

− 30 informacji upowszechniających działania projektowe, 
działalność III sektora, inicjatywy społeczne, współpracę i 

− 350 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, 

− 10 grup inicjatywnych 
zaangażowanych w 
tworzenie organizacji 
pozarządowych, 

− 52 uczestników szkoleń, 
przedstawicieli 
podmiotów działających 
w sferze pożytku 
publicznego (w 
szczególności organizacji 
pozarządowych) w 
zakresie rozwoju 
organizacji 
pozarządowych, 

− 158 osób biorących 
udział w warsztatach 
doradczych, 

− 2 organizacje biorące 
udział w akcji doradztwo 
z plecakiem, 

− 83 uczestników spotkań 
animacyjnych w zakresie 
znaczenia współdziałania 
w rozwoju wspólnot i 
społeczności lokalnych i 
zrzeszania się w 
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edukujących mieszkańców nt. działań realizowanych przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

− aktualizowana baza organizacji pozarządowych (kontynuacja 
od 2019) 

− Zorganizowanych 2 kawiarenek obywatelskich – konsultacji 
programów współpracy na terenie 5 gmin, 

organizacjach 
pozarządowych, 

− 6 liderów działających na 
obszarze subregionu 
leszczyńskiego 
poddanych coachingowi 
w zakresie działania w 
środowisku lokalnym, 
mobilizowania ludzi do 
działania, pracy na rzecz 
rozwoju III sektora, 
wśród członków 2 nowo 
utworzonych organizacji 
8 osób wzięło udział w 
cyklu warsztatów 
doradczych. 

Centrum Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych CIWIS  
w Kaliszu (2019-2023) 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
(Subregion Kaliski) 

od:2019-03-15 
do: 2023-12-31 

− zrealizowano 80 godzin doradztwa, 

− zrealizowano 6 szkoleń online, spotkanie z przedstawicielami 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, spotkanie 
informacyjne dot. programu grantowego Aktywni Obywatele 

− zorganizowano konkurs "Społecznie wkręceni", 

− wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie wyposażonej 
przestrzeni szkoleniowo-biurowej, zaplecza socjalnego i 
sanitarnego, udostępnianie przestrzeni dla działań 
integrujących i aktywizujących społeczność lokalną i 
regionalną) - dla 7 organizacji. 

− szkolenia: 65 
uczestników z 47 
organizacji i 3 grup 
nieformalnych, 

− doradztwo: 48 osób z 42 
organizacji, 

− spotkanie informacyjne 
dot. programu "Aktywni 
Obywatele": 9 osób z 8 
organizacji, 

− spotkanie z 
przedstawicielami 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej: 12 
osób z 10 organizacji, 

− konkurs Społecznie 
wkręceni: udział 14 
organizacji oraz 4 grup 
nieformalnych. 
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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 

od:2019-08-19 
do: 2023-12-31 

Zorganizowano następujące wydarzenia: 

− spotkanie informacyjno-szkoleniowe przedstawicieli 
UMWW i ROPS z NGO (3 marca 2020 roku), 

− 3 szkolenia 

− 22 doradztwa 

− Wydano i opublikowano drugą część poradnika dla NGO 
pod tytułem: "Pozyskiwanie funduszy na działalność 
organizacji", 

− Udostępniono organizacji pozarządowej skaner  
w ramach udostępniania nieodpłatnie sprzętu, 

− Utworzono jedną organizację pozarządową, 

− Promowano CIWIS w trakcie spotkania w Starostwie 
Wągrowieckim, 

− Aktualizowano profil CIWIS na facebooku o różne 
wydarzenia, 

− Aktualizowano stronę www.ciwis.pila.pl o np. informacje 
o konkursach i narzędzie pozwalające sprawdzić, czy 
dana organizacja NGO kwalifikuje się do tarczy 
kryzysowej COVID 19, 

− Aktualizowanie bazy ngo na ww. stronie  
(283 organizacje ), 

− Przekazywano komunikaty informacyjne o wydarzeniach 
CIWIS do kilkudziesięciu redakcji oraz do urzędów 
miejskich, gminnych i powiatowych, 

− informowano organizacje  jak skorzystać z wsparcia  
w ramach tarczy w czasie pandemii, 

− Rozdawano pakiety ochronne (maseczki, rękawiczki, 
płyny do dezynfekcji), 

− udostępniono Stowarzyszeniu ONI z Chodzieży 4 licencje 
na oprogramowanie komputerowe 

 
Spotkanie informacyjno –
szkoleniowe: 12 osób z 11 
organizacji, 
Szkolenia: 40 osób, 
Doradztwo: 12 organizacji. 
 

 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 

powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych 

SZTUKA SZUKA MALUCHA 
W WIELKOPOLSCE 

Art Fraction Foundation od: 2020-01-01 
do: 2020-12-31 

2 panele dyskusyjne dla rodziców i opiekunów, -  „Wielkie rzeczy?” 
- książka muzyczna i słuchowisko dla dzieci od 1 do 3 lat,  

- MUZYKA WYZWALA RUCH - warsztaty rodzinne dla dzieci od 3 do 
5 lat i inne warsztaty online dla dzieci i ich opiekunów 

Razem kilkaset osób (po 20 
uczestników danego 

warsztatu oraz około 300 
czytelników książki) 

Enter Music Festival Fundacja "europejskie 
Forum Sztuki" 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 

Koncert Leszka Możdżera zrealizowany w dużym reżimie 
sanitarnym, w otwartej przestrzeni -  łamanie stereotypowego 

 W czasie 3 dni festiwalu 
sprzedano 1500 biletów 

http://www.ciwis.pila.pl/
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Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury  
w latach 2019-2023 

postrzegania muzyki jazzowej jako niedostępnej i zamkniętej w 
klubowych przestrzeniach; -- promocja Poznania jako miejsca 

nieszablonowych imprez kulturalnych wpisujących się w 
europejską mapę koncertową ( światowe premiery płyt artystów z 

całego świata, zaproszonych na Enter Music 
Festival ) 

(wymogi Covid) dodatkowo 
około 1000 osób 

uczestniczyło w wystawie, 
oprowadzaniu po Visual 

Parku, słuchaniu muzyki poza 
terenem Festiwalu. Odbiór 
telewizyjny według wykazu 

TVP około 300.000 osób. 
(transmisja z koncertów) 

Festiwal Muzyka Dawna - 
Persona grata 

Fundacja Arte dei 
Suonatori 

od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

Dwa z czterech koncertów mogły odbyć się i zostać 
zaprezentowane tylko online. 

brak dokładnych danych (70 
osób na jednym z koncertów 

na żywo) 

Kryminalna Piła - festiwal 
literatury kryminalnej 

Fundacja Kult Kultury od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

Zrealizowano promocję autorów literatury gatunkowej z terenu 
Wielkopolski, goszcząc trzech autorów z terenu Wielkopolski, w 

tym rodzimej Piły. Dodatkowo podczas tegorocznej edycji 
promowano literaturę non fiction - literaturę faktu dot. obszaru 

wydarzeń o charakterze kryminalnym. 

W festiwalu uczestniczyło 
łącznie we wszystkich 

spotkaniach autorskich i 
panelu dyskusyjnym, pomimo 

widocznych ograniczeń 
pandemicznych, łącznie 

ponad 100 osób 

MALTA FESTIVAL POZNAŃ 
2019-2023 

Fundacja Malta od: 2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

- Umożliwienie widzom w różnym wieku udział w największych 
widowiskach światowego teatru ulicznego promującego 

wspólnotowe doświadczenia, 
 -Przygotowanie kolejnych edycji festiwalu; prezentacja 125 

wydarzeń, 

Kilka tysięcy osób; brak 
dokładnych danych 

Lech Raczak 2019 - Gra  
z teatrem 

Fundacja Orbis Tertius od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

 
Realizacja zadania zawieszona przez Covid. 

 - 

Międzynarodowy Festiwal 
Bluesowy JIMIWAY BLUES 
FESTIVAL ( 5 edycji 2019-

2023) 

Jimiway Towarzystwo 
Adoracji Bluesa i Rocka 

'70 

od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

Koncerty festiwalowe polskich zespołów (zagraniczne nie mogły 
przybyć ze względów epidemiologicznych),  

- relacja live online 

43 słuchaczy bezpośrednio; 
600 online live 

DZIEŃ DOBRY SZTUKO 
Festiwal Młodego Teatru 

Wielkopolski z honorowym 
patronatem Marka 

Woźniaka Marszałka 
Województwa 

Wielkopolskiego 

POZNAŃSKA FUNDACJA 
ARTYSTYCZNA 

od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

Zbudowanie unikalnej kolekcji przedstawień dziecięcych i 
młodzieżowych świadczących o zdolnościach i talentach 

wielkopolskich młodych artystów, 

Brak danych 

KOMEDA Stowarzyszenie "Jazz 
Wielkopolski" 

od:2020-01-01 
 do: 2020-12-31 

Brak rezultatów - wiosenna edycja Ery Jazzu ( 3-5 kwietnia 2020) została przełożona na rok 2021 
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Wydanie i promocja 
czasopisma "Miasteczko 
Poznań" w latach 2019-

2023 

Stowarzyszenie 
"Miasteczko Poznań" 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 

Wydano: Miasteczko Poznań, nr 1/2020 Miasteczko Poznań, nr 
2/2020 (edycja anglojęzyczna) Miasteczko Poznań, nr 3-4 (numer 

podwójny)  
Brak danych 

Festiwal Blues Express Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

Wielki Teatr w Małym 
Mieście 

Stowarzyszenie Jarocin 
XXI 

Od:2020-01-01 
Do: 2020-12-31 

Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

Poznańska Piętnastka - 
koncerty dla Wielkopolski 

2019-2023 

Stowarzyszenie Jazz 
Poznań 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 

Koncert pt. "Wieczorynki wszech czasów" Orkiestry Poznańskiej 
Piętnastki w Buku w dniu 15 listopada 2020 roku 

Brak danych 

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 

do:2020-01-01 
od: 2020-08-31 

Została zrealizowana siedemnasta edycja wiodącego w kraju, 
znanego i cenionego za granicą Międzynarodowego Konkursu 

Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna 

około 300 uczestników 

Organizacja Festiwali 
Muzyki Oratoryjnej Musica 
Sacromontana Święta Góra 

2019 -2023 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej Im. 

Józefa Zeidlera 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 

Uświadomienie mieszkańcom rangi artystycznej zasobów 
biblioteki na Świętej Górze.  

• Promocja Wielkopolski jako miejsca w którym kultura wysoka 
jest obecna i jest rozwijana.  

• Wydanie płyt z koncertów w nakładzie 3000 szt. W ramach 
fesiwalu odbyły się 4 koncerty, w tym jedno prawykonanie. 

Wszystkie koncerty zostały zarejestrowane cyfrowo.  
 

Wszystkie koncerty były 
transmitowane on-line, przy 
udziale 20 000 odbiorców. 

Ogólnopolski Konkurs 
Chóralny Muzyki Dawnej 
im. Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego "Ars Longa" 

Stowarzyszenie Musica 
Nostra 

od:2020-01-01 
do: 2020-12-31 

Występ 4 chórów, łącznie 105 wykonawców, - popularyzacja 
muzyki chóralnej dawnych epok: średniowiecza, renesansu i 

baroku, 

Udział w wydarzeniu ponad 
4000 odbiorców  
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Powidz Jam Festival Towarzystwo Przyjaciół 
Powidza 

Brak rezultatów, festiwal nie odbył się. 

 

 
Otwarty konkurs ofert na 

realizację w formie 
wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury  
w latach 2020-2022 

 
 
 
 

Short Waves Festival 
wpływa na Wielkopolskę 

2020-2022 

Fundacja Edukacji 
Kulturalnej "Ad Arte" 

od: 10-02-2020  
do: 31-12-2020 

Realizacja festiwalu, 4 wydarzenia 2 konkursy,  3500 odbiorców w Poznaniu, 
1200 odbiorców online z 

Polski, 350 odbiorców online 
z zagranicy 

XXVII, XXVIII, XXIX Dni 
Bretanii w Wielkopolsce 

Fundacja Poznań - Ille - 
et - Vilaine 

od:2020-09-30  
do: 2020-12-31 

Koncerty, warsztaty wystawy, spotkania, wykłady, projekcje 
filmowe, materiały online 

 

ponad 1500 

Festiwal im. Ph. i Ks. 
Scharwenków edycja 2020, 
2021 i 2022 oraz XVI, XVII i 

XVIII Mistrzowski Kurs 
Wiolonczelowy 2020, 

2021,2022 

Fundacja Pro Cello od:2020-03-29  
do: 2020-12-31 

Kurs w formie stacjonarnej i online 60 

Magazyn TUU Fundacja Tuu od: 2020-02-16  
do: 2020-12-31 

Opracowanie, wydanie i dystrybucja 4 numerów magazynu, 
udostępnienie magazynu on-line  

 

9500 

Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Piosenki i Tańca w 

Koninie - tworzenie 
warunków do edukacji 

kulturalnej dzieci i 
młodzieży 

Konińska Fundacja 
Kultury 

Brak rezultatów, festiwal nie odbył się. 

XXII Leszczyński Festiwal 
Muzyczny im. Romana 
Maciejewskiego, XXIII 
Leszczyński Festiwal 

Muzyczny im. Romana 
Maciejewskiego, XXIV 
Leszczyński Festiwal 

Muzyczny im. Romana 
Maciejewskiego, 

Leszczyńskie 
Towarzystwo Muzyczne 

Im. Romana 
Maciejewskiego 

od: 2020-05-10  
do: 2020-12-31 

Zainteresowanie mieszkańców kompozycjami R. Maciejewskiego, 
organizacja koncertów, popularyzacja muzyki 

Brak danych 

XIV, XV i XVI Festiwal 
Filmowy Offeliada w 

Gnieźnie 

Ośla Ławka Brak rezultatów, festiwal nie odbył się. 

Pociąg do sztuki Społeczne 
Stowarzyszenie 

  
Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=182169
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182169
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182169
https://witkac.pl/#/offer/view?id=181957
https://witkac.pl/#/offer/view?id=181957
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=186500
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183192
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184646
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182493
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182493
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182493
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187868
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Edukacyjno - Teatralne 
"Stacja Szamocin" 

Spotkanie z Piosenką 
Żeglarską Szantogranie 

Powidz w latach 2020-2022 

Stowarzyszenie 
"Gumowe Szekle" 

Brak rezultatów, projekt nie został zrealizowany. 

Blue Note Poznań 
Competition 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Muzycznych 

"Blue Note" 

  Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

Festiwal Tańca RYTM ULICY Stowarzyszenie 
Taneczne Nie Bój się 

Marzyć 

Brak rezultatów, projekt nie został zrealizowany. 
- 

. 20. Jubileuszowy Festiwal 
Reggae na Piaskach 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

od:2020-05-08  
do: 2020-12-31 

koncerty 4 zespołów (kompilacja z poprzednich edycji), transmisja 
ONLINE 7 h 

 transmisja dostępna na 
stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych 
festiwalu Reggae na Piaskach 

2020 dotarła do ponad 50 
000 odbiorców  

Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych  

"Z Przytupem" 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

  
Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

Wydawanie, promocja i 
rozwój dwóch czasopism: 
„Czas Kultury” (kwartalnik 

papierowy) i CzasKultury.pl 
(czasopismo internetowe) 

 

Stowarzyszenie "Czasu 
Kultury" 

  

Sprawozdanie w trakcie rozliczenia 

Festiwal Bluesonalia Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 

InArt 

 
Brak rezultatów, projekt nie został zrealizowany. 

Festiwale Muzyki Pasyjnej i 
Paschalnej - edycja XX, XXI i 

XXII 
 

Towarzystwo Im. 
Feliksa Nowowiejskiego 

od:2020-09-14  
do: 2020-12-31 

Organizacja 7 koncertów 

Brak danych 

ERA JAZZU 2020-2022 Stowarzyszenie JAZZ 
Wielkopolski 

od:2020-02-23  
do: 2020-12-31 

Budowanie wizerunku regionu oraz imprezy, konsolidowanie 
inicjatyw artystycznych, budowanie spójności kulturalnej 

Brak 

Wielkopolskie Spotkania 
Chóralne Carmen Sacrum 

Festival 
 

Towarzystwo Śpiewacze 
"Echo" w Kaliszu 

- 
Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=182081
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182081
https://witkac.pl/#/offer/view?id=182081
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187410
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187410
https://witkac.pl/#/offer/view?id=189006
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188523
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188523
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184655
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184655
https://witkac.pl/#/offer/view?id=184655
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187116
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187116
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187116
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187116
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187116
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188075
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187914
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187914
https://witkac.pl/#/offer/view?id=187914
https://witkac.pl/#/offer/view?id=183270
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=188045
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49, 50, 51 Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 

Współczesnej „Poznańska 
Wiosna Muzyczna” + Mała 

Poznańska Wiosna 
Muzyczna 2020, 2021, 2022 

 

Związek Kompozytorów 
Polskich 

- 
Sprawozdanie w trakcie rozliczenia. 

 
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 

Ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert na realizację 

w formie powierzenia  
i wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 

 2019 – 2023 (szkolenie). 

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 

od: 12.01.2019  
do: 31.12.2023 

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 

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 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSKA" 

od: 12.01.2019 
do: 31.12.2023 

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 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
https://witkac.pl/#/offer/view?id=185351
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szkolnego Wielkopolski  
w zawodach wojewódzkich 

i ogólnopolskich 

Organizacja przez 
Wielkopolskie Zrzeszenie 

LZS szkolenia zawodników 
oraz upowszechnianie 
sportu w środowisku 
wiejskim, organizacja 
rywalizacji sportowej 

reprezentantów środowiska 
wiejskiego na poziomie 

ogólnowojewodzkim oraz 
udział reprezentantów 
środowiska wiejskiego 

Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich i 
ogólnopolskich 

 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

od: 12.01.2019 
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w 

Poznaniu 

od: 12.01.2019   
do: 31.12.2023 

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 

sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu minimum 

ponadlokalnym 
organizowanych dla 
środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

Wielkopolskie - Poznań 

od: 12.01.2019  
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Trenuj, startuj, wygrywaj Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

od: 12.01.2019  
 do: 31.12.2023 

Brak danych 
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Polska Wielkopolskie – 
Konin 

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 

od: 12.01.2019   
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Startujmy Razem Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne "START" 

od: 12.01.2019  
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert na realizację 
w formie powierzenia zadań 
publicznych Województwa 

Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej w latach  
2019 – 2023 (projekty). 

Grand Prix Wielkopolski  
w Półmaratonie 

 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSKA" 

od: 01.03.2019  
do: 31.12.2023 

Powierzenie 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 

Organizacja X edycji 
„Wielkopolskiego Turnieju 
Orlika 2019” na boiskach 

wybudowanych w ramach 
programu „Moje Boisko – 

Orlik 2012” 
 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSKA" 

od: 01.03.2019  
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Organizacja cyklu imprez 
pływackich pn. ”Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu 

Długodystansowym 2019-
2023" 

 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 

od: 01.03.2019  
do: 31.12.2023 

Brak danych 

Wielkopolskie Czwartki 
Lekkoatletyczne 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

 
 

od: 01.03.2019  
do: 31.12.2023 

Brak danych 



12 
 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

 

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”  
 

Wsparcie działania Punktu 
Konsultacyjno-

Diagnostycznego 

Fundacja 
Simontonowski Instytut 

Zdrowia 

od: 1.08.2019 
do: 31.12.2021 

*wykonano 121 testów w kierunku HIV, 
*odbyły się 52 dyżury doradców i pielęgniarek, 
*zrealizowanych zostało 29 godzin wsparcia psychologicznego dla 
osób z HIV i ich bliskich, 
*zrealizowano działania promocyjne popularyzujące działalność 
PKD w postaci spotów radiowych i citylightów, 

440 

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. 

od: 9.09.2019 
do: 31.12.2021 

*powstał projekt 1 publikacji na temat rozwoju neuropsychicznego 
dziecka i wpływu ACE(niekorzystne doświadczenia dziecięce) na 
jego funkcjonowanie w szkole, 
*zakończono research do filmu wraz z zarysem scenariusza, 
zrealizowano zdjęcia filmowe, 
*dokonano zmian na stronie zdrowawielkopolska.pl i umieszczono 
na niej informacje o projekcie, wskazówki dla personelu 
medycznego odnośnie depresji poporodowej i dla nauczycieli 
odnośnie ACE (niekorzystne doświadczenia dziecięce), 
*powstał projekt wizerunku kampanii m.in logo, dobór stylistyki 
obrazów(zdjęć) do użycia podczas kampanii na Facebooku i na 
stronie www, 

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 

od: 4.11.2019 
do: 31.12.2021 

*odbył się jeden cykl warsztatów edukacyjnych (łącznie 64 godz.) 
w szkole w Wągrowcu, 
*odbyło się jedno szkolenie kompetencyjne dla nauczycieli z 
województwa wielkopolskiego,  

57 

 Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz zdrowia 

psychicznego mieszkańców 
Wielkopolski - II edycja 

Rozwój i wsparcie Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

od: 28.10.2019 
do: 31.12.2021 

*zaprojektowano i wydrukowano ulotki informacyjne na temat 
zdrowia psychicznego, 
*opracowano artykuły, które umieszczono w lokalnej prasie "Życie 
Pleszewa", 
*przeprowadzono szkolenie online: Tworzenie terapeutycznego 
kontaktu z podopiecznymi z zaburzeniami psychicznymi,  

19 
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Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

Program wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

i ich rodzin WIEM KIM 
JESTEM 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec 

od: 09.12.2019  
do: 11.09.2020 

- W ramach II części projektu zrealizowano łącznie 32 godziny 
warsztatów, w tym 7 godzin na grupę wraz z partnerami (były 
dwie grupy zajęciowe) z tematu „Rodzina – teoria i praktyka 
systemów rodzinnych (analiza transakcyjna)”; 20 godzin na grupę 
warsztatów rozwoju osobistego; 8 godzin dla wszystkich 
uczestników zajęć z doradztwa zawodowego; 7 godzin zajęć dla 
całej grupy z alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

32 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

Zaczynamy nowe życie Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 

Abstynenckie Odnowa; 
Gniezno 

od: 09.12.2019  
do: 30.12.2020 

- Odbyły się cztery spotkania stacjonarne i jedno wyjazdowe w 
ramach których odbywało się po 8 godzin warsztatów i 2 godziny 
zajęć relaksacyjnych 
- nie udało się zrealizować z uwagi na epidemię koronawirusa 
dwóch elementów zadania tj.; zajęcia wyjazdowych 
zaplanowanych w grudniu (sobota i niedziela - 14 h warsztatów i 1 
h zajęć relaksacyjnych) oraz spotkania integracyjnego na 
zakończenie zadania - pożegnanie uczestników  
 

16 

 
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" 

od: 2019 
do: 2021 

- zrealizowano 731,5 godzin spotkań z potencjalnymi  
i dotychczasowymi partnerami Wielkopolskiej Karty Rodziny, 
- pozyskano 22 nowych partnerów, 
- zwiększono liczbę uczestniczących jednostek samorządu 
terytorialnego o 2 nowe gminy, 
- 50 godzin przeznaczonych na promocję WKR. 
 

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 

od: 2019 
do: 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 407 podmiotów; zamieszczanie lokalnych, 
regionalnych i krajowych aktualności z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w liczbie 90, 
- Przygotowanie i poprowadzenie 9 spotkań informacyjno-
edukacyjnych dla specjalistów pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  
-przygotowanie w formie programu online konferencji "Interwent 
skuteczny wobec przemocy", 
- Organizacja 14 spotkań edukacyjnych na terenie wielkopolskich 

Wielkopolska 
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powiatów dla 141 specjalistów; 
- Przygotowanie, wydruk i dystrybucja plakatów promujących 
portal i projekt. 
 

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" 

od: 2019 
do: 2021 

W wyniku realizacji pierwszej części zadania (w 2020roku), 
kontynuowane było prowadzenie portalu "Brawo 
Senior". W tym czasie zamieszczono 300 materiałów.                                         
- organizacja konkursu fotograficznego "Nie jesteś sam w czasach 
pandemii",                                           
 - objęcie patronatem medialnym konkursu filmowego "1 minuta" 
odbywającego się on-line, 
- funkcjonujący fanpage na FB. 

Wielkopolska 

Wzmacnianie rozwoju 
społeczności lokalnych w 

Województwie 
Wielkopolskim poprzez 
działania animacyjno-

aktywizujące. 

Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich "PISOP", 
Caritas Poznańska 

od: 2019 
do: 2021 

1. Zidentyfikowanie i wzmocnienie 20 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. 
2. Zaangażowanie przedstawicieli 30 gmin o niskiej aktywności 
społecznej do planowania działań z dziedziny pomocy społecznej 
rozwiązujących problemy lokalnych społeczności.                
3. 20 osób zdobędzie wiedzę nt. tworzenia i realizacji projektów, 
poznają pracę metodą projektu. 
 

30 gmin 

Otwarty konkurs ofert na 
powierzenie realizacji 
zadania publicznego z 

zakresu polityki społecznej – 
prowadzenie mieszkania 

wspomaganego dla osób z 
całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, w tym  
z autyzmem i zespołem 
Aspergera w  Mieście 

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla osób z 
całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, w tym z 
autyzmem i zespołem 

Aspergera w Koninie w 
ramach projektu pn. 

„Azymut Samodzielność” 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Autyzmem 

"Gepetto" 

od: 24-07-2020  
do: 31-12-2020 

- Uruchomienie mieszkania treningowego w Koninie,                                       
- Przetestowanie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  
z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i 
zespołem Aspergera: w kontakcie bezpośrednim zrealizowano 13 
spotkań- ok 39 godz. W sytuacji epidemicznej odbyło się 5 spotkań 
on line trwających ponad 40 godz., 11 spotkań klinicznych 
trenerów samodzielności i starszych trenerów samodzielności,  
7 spotkań z rodzicami, ponad 60 kontaktów telefonicznych, 
mesengerowych z rodzicami mieszkańców.                                                                                                                                                  
- Cykliczne prowadzenie treningów mieszkalnictwa: odbyły się 23 
treningi mieszkalnictwa dla beneficjentów projektu, ponad 15 
animacji w terenie z uwzględnieniem reżimu sanitarnego,       

Brak danych 
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Koninie w ramach projektu 
pn. Azymut – Samodzielność  

w latach 2020 – 2021. 

- Zwiększenie poziomu samodzielności wśród dorosłych osób  
z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez treningi samodzielności 
w mieszkaniu wspomaganym. 

 

 

 


