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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

Kolorem czerwonym zaznaczone są zadnia, które nie zostały zrealizowane. Organizacje pozarządowe rezygnowały z przyznanej dotacji przed 

przekazaniem środków finansowych lub następowało rozwiązanie umowy na wniosek Zleceniobiorcy, co wynikało najczęściej 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 EDUKACJI I NAUKI 

 
 
 

Otwarty konkurs  
ofert  na  
realizację  
w  formie  

wspierania zadań 
publicznych  

Województwa  
Wielkopolskiego   

w  dziedzinie  
edukacji w 2020 

roku.  
 

Uchwała  
Nr 1646/2019  

Zarządu 
Województwa 

Wielkopolskiego  
z dnia 13 grudnia 

2019 roku 
zmieniona 
Uchwałą nr 
2886/2020  

Wsparcie działań  
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym, 

 z uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Akademia Liderów dla 
charytatywnego Biegu Motyli 

 

Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w 

Poznaniu 

anulowano 

Wsparcie działań 
 z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Liderzy budują Motyli 
Wolontariat w szkołach 

Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w 

Poznaniu 

rozwiązano 

Działania związane 
 z rozwijaniem 

talentów, pasji dzieci i 
młodzieży na terenach 

wiejskich. 

Warsztaty taneczne dla dzieci i 
młodzieży w Ujściu i Kaczorach 

Stowarzyszenie Taneczne 
Nie Bój się Marzyć 

23.03.2020-30.09.2020 W ramach zadania odbyło się 10 
warsztatów tanecznych w Ujściu i 

Kaczorach. 

około 30 osób 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

Olimpiada Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości 

Eurocentrum Innowacji 
 i Przedsiębiorczości 

23.03.2020-30.09.2020 *zmobilizowani i zachęceni uczniowie  
- autorzy prac nadobowiązkowych i prac o 
charakterze badawczym, wykonywanych 

120 osób 
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Zarządu 
Województwa 

Wielkopolskiego  
z dnia 5 

listopada 2020 
roku zmieniającą 

uchwałę  
w sprawie: 
ogłoszenia 
otwartego 

konkursu ofert 
na realizację  

w formie 
wspierania 

zadań 
publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w dziedzinie 
edukacji  

w 2020 roku. 
 
 

pod kierunkiem nauczycieli, do ciągłego 
podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju 
zainteresowań  udział w Olimpiadzie był 
czynnikiem rozbudzającym potrzeby 
poszukiwań nowych rozwiązań 
technicznych i innowacji, a tym samym 
kształtujących twórcze myślenie.              
* organizacja i realizacje przedmiotowego 
zadania wpłynęła zasadniczo na tzw. efekt 
społeczny w postaci przygotowania 
uczniów do pracy w zespole, a jednocześnie 
wykreowania spośród nich liderów  
w postaci dobrych innowatorów, których 
winna wyróżniać odwaga, kreatywność, 
motywacja, wytrwałość, wysokie 
kwalifikacje, zdolności wynalazcze, 
fachowość techniczna i kultura 
innowacyjna. 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

Kształcenie zawodowe szansą dla 
młodych- Powiatowe Targi 
Edukacyjne w Ostrzeszowie 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Powiatowych 

11.10.2020-15.11.2020 Dystrybucja materiałów podsumowujących  
ofertę kształcenia w formie folderów 

edukacyjnych. 

min. 1000 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Jest w tej wsi coś niezwykłego Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Lipieńskiej 

01.04.2020-31.10.2020 Upowszechnianie wiedzy na temat kultury i 
tradycji mieszkańców ziemi Wielkopolskiej 
wśród dzieci i młodzieży (zwiedzanie Izby 

Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach,   
pokaz prac dawnych zawodów i 
uczestnictwo w  warsztatach). 

ok. 200 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

kultury języka, 
ortografii polskiej i 

literatury 

Konkurs dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Złota Żaba” 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

23.03.2020-15.12.2020 1. Ustalenie wyników punktowych 
uzyskanych przez uczestników Konkursu 
"Złota Żaba" 2019/2020; 
2. Nagrodzenie laureatów i wyróżnionych 
Konkursów "Złota Żaba" w roku szkolnym 
2019/2020 i podanie dopublicznej 
wiadomości ich listy; 3. Zgłoszenie 
uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu 
2020/21 

ok. 1900 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnienie 

Finał XXIV Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski 

11.05.2020-30.11.2020 Etap finałowy Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce: 
 - Nabycie nowej, bądź poszerzenie 
dotychczasowej wiedzy na temat 

150 
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wiedzy na temat 
Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Wielkopolski, jej historii, tradycji, kultury, 
walorów przyrodniczych i gwary; 
 - Wsparcie kariery szkolnej dzieci i 
młodzieży; Pobudzenie do działania 
społeczności i samorządów lokalnych. 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego 

Trwała pamięć pokoleń Stowarzyszenie Współpracy 
ze Wschodem 
„Memoramus” 

rozwiązano 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania  
obywatelskiego 

Polski cmentarz wojenny w 
Katyniu jako świadek mordu 

Wielkopolan 

Stowarzyszenie KATYŃ anulowano 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i  młodzieży. 

Mali Odkrywcy Wielkopolski Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych INGA 

01.06.2020-30.09.2020 Odbyło się około 120 godzin zajęć 
edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-9 lat. 

około 45 osób 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

Promocja kształcenia 
zawodowego w Ekonomiku 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ekonomika 

23.03-30.11.2020 * zwiększenie umiejętności przygotowania 
kampanii promocyjnej przez uczniów 
Technikum Organizacji Reklamy  
* przedstawienie w formie prelekcji 
atrakcyjności zawodów,   
* przedstawienie perspektyw zatrudnienia 
absolwentów szkół zawodowych  
i technicznych,   
* przekazanie materiałów reklamowych, 
związanych z perspektywą kształcenia 
zawodowego,                                                  
* uczniowie Technikum Organizacji 
Reklamy poprzez przygotowanie 
materiałów reklamowych mogli poczuć 
sens ich działania w realnej kampanii, co 
przyczyniło się do  zwiększenia 
świadomości wartości własnego zawodu. 

400 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

Akademia talentów i pasji- Rajski 
Piknik z Edukacją V 

Stowarzyszenie „Światełko 
Rajska” 

01.06.2020-31.08.2020r. W ramach projektu zrealizowano 
"Wakacyjny Piknik Naukowy  

z Kompetencjami". 

Około 30 osób. 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491
https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491
https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491
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Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży 

V Forum Szkół Polskich. Poznań- 
Europa 

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

rozwiązano 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat  

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Sport naszą pasją Stowarzyszenie Rodziców 
na Rzecz Rozwoju Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 

Piekarach „Szkoła z 
przyszłością” 

23.03-30.11.2020 1. Przygotowano treningi oraz 
przeprowadzono turniej piłki siatkowej dla  
120 uczestników 
2. Wyłoniono grupy finałowe w ramach 
rozgrywek. 
3. Prezentacja umiejętności najlepszych 
drużyn podczas pikniku sportowego z 
meczami finałowymi w piłkę siatkową. 
4. Zorganizowano jednodniowy wyjazd dla 
grupy min. 50 uczestników na mecz ligowy 
piłki siatkowej, z uwzględnieniem 
kalendarza meczowego podanego przez 
PZPS, w tym: 
- zakup usługi transportowej oraz zakup 
biletów dla min. 50 uczestników; 
- zakup poczęstunku dla 50 uczestników 

120 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat  

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Na tropach Białej i Czarnej Damy Stowarzyszenie OD NOWA rozwiązano W ramach zadania zorganizowano: konkurs 
literacki, wycieczka do Kórnika, konkurs 

plastyczny, wakacyjny wyjazd 
wypoczynkowy do Żerkowa, wycieczka do 

Gołuchowa. 

około 70 osób 

Wspieranie działań z 
zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego  

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  z 

uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Liderzy do mety Fundacja Rodziny Duda im. 
Maksymiliana Duda 

01.09-30.11.2020 * w wyniku realizacji zadania uczniowie 
nabyli umiejętności liderskie niezbędne do 
realizacji inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności.       
* w efekcie warsztatów z tematyki 
projektowej uczestnicy poznali narzędzia 
ułatwiające pracę nad przedsięwzięciem 
społecznym.                                                  
*dzięki pracy grupowej na zajęciach 
uczniowie wykształcili umiejętność pracy  
w grupie, a także umiejętność skutecznego 

15 
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komunikowania się.                                     
* udział w zajęciach z tematyki wystąpień 
publicznych u uczniów wzrośnie motywacja 
i pewność siebie. 

Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

szczególnie 
uzdolnionej. 

Pierwsza ławka Fundacja Rodziny Duda im. 
Maksymiliana Duda 

07.09-30.11.2020 * Bezpośrednim rezultatem było nabycie 
przez 60 uczestników umiejętności pracy  
w grupie.                                                             
 * Wzrost poczucia własnej wartości u 60 
młodych osób.                                           
* Stworzenie katalogu mocnych stron dla 
60 uczestników wypracowanych podczas 
warsztatów. 

180 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i  młodzieży. 

Edukacja historyczna i kulturalna 
z Muzeum Okręgowym w Lesznie 

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego w 

Lesznie 

29.03.2020-15.10.2020 W ramach zadania zrealizowano: konkurs 
"Cudze chwalicie, swojego nie znacie", 

konkurs "Wirtualny Tropiciel historii", Gra 
miejska "Tropiciel historii" dla rodzin. 

około 70 osób 

Wspieranie działań z 
zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym, z 

uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Mali ludzie- wielkie czyny Stowarzyszenie OD NOWA rozwiązano 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży 

Calisiada 2020 Stowarzyszenie Stacja 
Inspiracja, Fundacja 

Inicjatywa dla Opatówka 

05.04.2020-20.12.2020 W ramach projektu zrealizowano 
następujące zadania :powstała autorska 

bajka ,przeprowadzono warsztaty 
edukacyjno-animacyjne dla trzech 

wyodrębnionych grup wiekowych uczniów, 
przeprowadzono konkurs plastyczny, 

konkurs muzyczny, wystawę 
okolicznościową. 

około 136 os. 

Działania związane z 
rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

"Razem rozwijamy uzdolnienia i 
pasje dzieci szkolnych i 

przedszkolnych w powiecie 
kaliskim" 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 

„Fantazja” w Piotrowie 

rozwiązano 
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Wsparcie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej 

„Przedszkolak w Muzycznej” 
Zajęcia rytmiki dla 

przedszkolaków w ramach 
Ogniska Muzycznego 

działającego przy Zespole Szkół 
Muzycznych w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Stowarzyszenie „Strefa 
Kultury” 

23.03.2020-31.12.2020 * Dzięki organizacji zajęć z rytmiki dla dzieci 
w wieku przedszkolnym mogły kształtować 
w naturalny sposób zainteresowanie 
muzyką u najmłodszego pokolenia. To 
szczególnie jest ważne właśnie w wieku 
przedszkolnym,  kiedy dzieci kształtują 
swoje nawyki i zainteresowania na całe 
życie.  
* Udział w zajęciach wspierał rozwój 
szczególnie uzdolnionej grupy dzieci, 
wrażliwej na bodźce muzyczne. Dzięki 
dynamicznym lekcjom rytmiki dzieci mogły 
zaspokoić swoje naturalne potrzeby 
poznawania otaczającego ich świata w 
ciekawej formule. Poznały nowe 
instrumenty muzyczne, mogły rozwijać 
umiejętność współpracowania w grupie 
rówieśniczej, kształtować swoje przyszłe 
zainteresowania. Zajęcia z silnymi 
elementami ćwiczeń ruchowych 
zaspokajały u dzieci naturalna potrzebę 
ruchu i pozwoliły wykorzystać ich energię 
do pożądanych dydaktycznie celów.    
* Realizacja projektu pozwoliła na 
zwiększenie dostępności najmłodszego 
pokolenia do wartościowej oferty 
kulturalnej, zintegrowała społeczność 
lokalną wokół wykonywanego zadania i 
przyczyniła się do kształtowania 
pozytywnego wizerunku Ostrowa 
Wielkopolskiego 

36 

Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej 

Cykl turniejów z zakresu piłki 
ręcznej dla dzieci z terenu 
Południowej Wielkopolski 

Klub Piłki Ręcznej 
"Szczypiorno" Kalisz 

23.03.-30.11.2020 W ramach zadnia zrealizowano: cykl 4 
Turniejów Piłki Ręcznej dla dzieci. 

64 osoby 

Wsparcie działań z 
zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym, z 

Bądź aktywny - kreowanie 
aktywnych postaw społecznych 

Stowarzyszenie Oświatowe 
im. Dezyderego 
Chłapowskiego 

11.05.-30.11.2020 W ramach projektu zrealizowano: konkurs 
"Dezydery Chlapowski - życie i dzieło", rajd 
"Śladami rodziny Chłapowskiego "program 

mentorski, przyznano 12 stypendiów. 

około 40 osób 
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uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

„I Ty możesz mówić rękoma” 
nauka języka migowego  „Piła 

integracją stoi żaden głuchy się 
nie boi” 

Stowarzyszenie 
Integracyjne na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Daj 
Radość 

Niepełnosprawnym” 

05.04.2020-10.11.2020 1. Przekazanie informacji o osobach 
głuchych, historia, informacja o ich 
niepełnosprawności;  
2. Nauka podstaw języka migowego 
alfabet, liczebniki zwroty grzecznościowe; 
3. Pogłębienie zasobu słownictwa; 
 4. Przedstawienie historii i najważniejszych 
zagadnień w języku migowym i w języku 
fonicznym. 

ok. 600 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

„Rozwijanie zainteresowań 
zawodowych młodzieży klas 

mundurowych poprzez realizację 
programu szkolenia Ratownika 

Wodnego i Ratownika Młodszego 
WOPR” 

Stowarzyszenie na rzecz 
edukacji, bezpieczeństwa i 

profilaktyki 
„PROSPOŁECZNI” 

23.03.2020-30.11.2020 * Pozyskanie nowych kadr z uprawnieniami 
ratowniczymi do działań na terenie 
wielkopolski.* Poszerzanie wiedzy z zakresu 
samoratownictwa i bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych dla dzieci i młodzieży  
z terenu wielkopolski. 
* Rozpowszechnione zostały pozytywne 
postawy pro społeczne i bezpiecznych 
zachowań wśród społeczności szkolnej 
powiatu poznańskiego oraz zdrowego i 
sprawnego trybu życia. 
* Zwiększenie i rozwinięcie umiejętności 
pływackich i samoratowniczych w wodzie 
oraz udzielania pomocy osobie tonącej 
wśród uczniów szkół powiatu 
poznańskiego. 
* Zwiększenie wiedzy o środowisku 
wodnym i o sposobach dbania o nie. 

240 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Cykl przedsięwzięć edukacyjnych 
upowszechniających wiedzę o 

Wielkopolsce wśród dzieci i 
młodzieży pod hasłem „Impresje 

Teatralne Smyka” 

Stowarzyszenie Centrum 
Rehabilitacyjno-kulturalne 

Promyk-Gniezno 

23.03.2020-31.12.2020 1. Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży 
poprzez udział w warsztatach i spektaklach. 
2.Przekazanie najmłodszym uczestnikom 
projektu tradycji, obyczajów związanych ze 
świętami:  Świętem Niepodległości i Św. 
Marcinemi świętami Bożego Narodzenia. 3. 
Ukształtowanie postawy dostrzegania 
wartości dobra wspólnego. 

ok. 2400 

Wspieranie realizacji 
projektów 

edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, 

XXIV Lednicka Wiosna Poetycka Stowarzyszenie Przyjaciół 
XX Liceum w Poznaniu 

23.03.2020-10.11.2020 * Wzrost umiejętności i wiedzy w wyniku 
porad w zakresie praktycznej umiejętności 
tworzenia tekstów literackich, art. 
dziennikarskich,  autoprezentacji i gry 

200 
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ortografii polskiej i 
literatury. 

aktorskiej.                                                         
* Zagospodarowanie czasu wolnego. 
Udział w recitalu artysty kształtuje gusta 
muzyczne, kontakt bezpośredni z 
wykonawcą, możliwość rozmowy i 
uzyskanie porady, zachęca do aktywnego 
udziału w imprezach kulturalnych.                                            
* Zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej 
finalistów konkursu. Nabycie praktycznych 
umiejętności. Udzielenie porad 
praktycznych, wskazówek przez członków 
jury dotyczących pisania poezji 
*Zorganizowanie spotkań promujących 
twórczość młodzieży .Publikacja antologii 
tekstów. Popularyzacja czytelnictwa, poezji 
i twórczości młodzieży. 

Wsparcie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

szczególnie 
uzdolnionej. 

BOOKTALKING- międzyszkolny 
konkurs czytelniczo-językowy. 

Stowarzyszenie Przyjaciół II 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Gen. Zamoyskiej i 
Heleny Modrzejewskiej w 

Poznaniu 

anulowano 

 Wsparcie działań  
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Akademia Liderów dla 
charytatywnego Biegu Motyli 

 

Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w 

Poznaniu 

Umowa nie została podpisana. 

 Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania  
obywatelskiego. 

Polski cmentarz wojenny w 
Katyniu jako świadek mordu 

Wielkopolan 

Stowarzyszenie KATYŃ 

 Wsparcie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

szczególnie 
uzdolnionej. 

BOOKTALKING- międzyszkolny 
konkurs czytelniczo-językowy. 

Stowarzyszenie Przyjaciół II 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Gen. Zamoyskiej i 
Heleny Modrzejewskiej  

w Poznaniu 
 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491
https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491
https://witkac.pl/#/offer/view?id=192491


9 
 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację  

w formie powierzenia lub wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego 

 w dziedzinie kultury w roku 2020 roku. 
 

Uchwała nr 1802/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 30 stycznia 2020 roku. 

 

Po drodze Fundacja "Barak Kultury" od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Przygotowanie i zorganizowanie spektakli 
w 5 miejscowościach Wielkopolski 

128 odbiorców (online) 

Trzecie Święto Fundacja "Barak Kultury" od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowanie projekcji filmów online 
oraz spotkań online po projekcjach 

1527 odbiorców (online) 

Festiwal Akademia Gitary Bona Fide. Stowarzyszenie 
Wielkopolan 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Promocja gitary klasycznej. Organizacja 
imprez koncertowych i edukacyjnych, 

wzbogacenie oferty kulturalnej festiwalu. 

brak danych 

Festiwal Teatr na Wolnym Bona Fide. Stowarzyszenie 
Wielkopolan 

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

Organizacja 2 koncertów min. 400 

Spektakl multidyscyplinarny 
CICHA! - występy w Wielkopolsce 

Fundacja "Art-On" od 20-10-2020  
do 31-12-2020 

Dwukrotne wyświetlenie (publikacja) 
spektaklu "CICHA!" zarówno na kanale 

youtube, jak i Facebook, targetowane na 
mieszkańców terenów Zbąszynia i Gniezna, 

-  2 warsztaty ze świadomości ciała,  
- 2 warsztaty ze śpiewu białego 

37 uczestniczek 1 
warsztatu i 38 drugiego; 

widzowie obu 
spektakli=395 

V Międzynarodowy Festiwal 
Organowy "Jesień Organowa - 

Chełmce 2020" 

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

od 01-09-2020  
do 15-11-2020 

 Zorganizowano 3 koncerty festiwalowe, 
dzięki czemu 160 osób wzięło udział w 
ciekawych wydarzeniach kulturalnych, 

których liczba zwiększyła się, zarówno w 
Gminie Opatówek, jak i Powiecie Kaliskim 

160 słuchaczy (i 500 
uczniów szkół zdalnie) 

Rosnąc z książkami Fundacja "Na Skrzydłach 
Książek" 

od 15-09-2020  
do 31-12-2020 

 6 Spotkań Autorskich z uznanymi autorami 
- Grzegorzem Kasdepke i Justyną Bednarek, 

oraz 6 Warsztatów Literackich 
prowadzonych przez doświadczonych 

animatorów 

brak danych 

Pałac ze Sztuką Fundacja ARS BONITAS od 04-08-2020  
do 30-11-2020 

8 występów artystycznych (tj. o 3 więcej, 
niż planowano) -1 spektakl plenerowy  

-3-godzinne warsztaty taneczne 

brak danych 

Provinz Posen - tańce 
wielkopolskie 100 lat później 

Fundacja Art Fidelis od 26-10-2020  
do 31-12-2020 

Koncert online PROVINZ POSEN, promocja 
koncertu i regionu 

brak danych 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=202429
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202429
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198269
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198269
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198269
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205291
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205291
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,, Szukając Talentów '' . Realizacja 
projektów służących wspieraniu 

edukacji kulturalnej i rozwoju 
kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski. 

Fundacja ARTiFAKT od 16-08-2020  
do 30-11-2020 

 Zorganizowany i przeprowadzony został 
Konkursu Ceramiki i Rzeźby, cykl spotkań 

warsztatowych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych,  
w tym osób starszych szczególnie seniorów 

20 osób podniosło 
swoje praktyczne 

umiejętności, 

Festiwal Muzyczny „Organy 
Wielkopolski” 

Fundacja Artystyczno-
Edukacyjna PUENTA 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowane zostały 3 koncerty w 3 
miejscowościach Wielkopolski oddalonych 

od centrów kultury - Miejska Górka, 
Przespolew Kościelny i Złotów (po jednym 

koncercie w każdej miejscowości), 

200 słuchaczy 

7 Festiwal Literatury dla Dzieci - 
Wspieranie inicjatyw o 
charakterze literackim, 

wydawniczym oraz działań 
promujących literaturę i 

czytelnictwo. 

Fundacja Burza Mózgów od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

Realizacja Festiwalu Literatury dla Dzieci  
w Wielkopolsce (Poznań, Konin, Jarocin),  
w tym m.in..  -  7 Festiwal Literatury dla 

Dzieci Halo-tu ziemia! , - wystawa i 
spotkanie z klasykiem polskiej ilustracji 

Józefem Wilkoniem z okazji jego 90-tych 
urodzin 

Frekwencja na 
wszystkich 

wydarzeniach sięgała 
90-100% frekwencji 
dopuszczalnej przy 

zastosowaniu 
ustawowych, 

pandemicznych 
ograniczeń  

XII Letnia Akademia 
Instrumentów Dętych 

Blaszanych+ KONCERTUJE 

Fundacja CLARINO od 20-04-2020  
do 09-10-2020 

Zrealizowano 13 koncertów, - 
przeprowadzono 5 warsztatów dla orkiestr 

dętych z województwa wlkp, - 
zaangażowano ok. 300 muzyków-
instrumentalistów w działalność 

koncertową  

3000 osób (w tym na 
żywo 400 osób) 

Kaliska Szkoła Tradycji 2020 Fundacja Dorzecze Prosny od 31-03-2020  
do 15-12-2020 

 WYDARZENIE GŁÓWNE:  
1. Terenowe koncerty, ponad trzydzieści 
mikro koncertów, formuła objazdowa na 

pojeździe straży pożarnej ,  
2. Prezentacja warsztatu twórcy 

tradycyjnych instrumentów - pracownia 
lutnika wiejskiego;  

Odbiorcy wydarzeń 
warsztatowych online, 

wydarzeń koncertowych 
na żywo, filmów 

etnograficznych. 300 
osób; w internecie 

ponad 3000 

Wiwatowisko 2020 Fundacja Dudziarz.eu - 
Wielkopolskie Kapele 

Dudziarskie 

od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

1 koncert, - 1 konkurs, - 3 potańcówki, - 4 
warsztaty 

brak danych 

Film dokumentalny z okazji 120 
ROCZNICY STRAJKU DZIECI 

WRZESIŃSKICH 

Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich 

od 01-06-2020  
do 30-11-2020 

Powstanie filmu dokumentalnego 120 
ROCZNICA STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH 

brak danych 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=199380
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199380
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199380
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199380
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199380
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205073
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205073
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204540
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198276
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198276
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198276
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204671
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204671
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204671
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„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a 
vol. 3 ”- projekt popularyzujący 

kulturę i sztukę w 
miejscowościach oddalonych od 

centrów kultury 

Fundacja Ewy Johansen 
"Talent" 

od 31-03-2020  
do 31-12-2020 

Cykl 4 koncertów / audycji " Symfonia na 
Skrzypce i DJ-a vol. 3" na terenie szkół 

Województwa Wielkopolskiego w 
miejscowościach oddalonych od centrów 

kultury; - młodzież otworzyła się na szeroko 
pojętą kulturę; - zmiana nastawienia do 

muzyki klasycznej 

brak danych 

CZŁOWIEK Z NUT Fundacja Fabryka 
Pomysłów 

od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

Przygotowanie fabularyzowanego filmu 
dokumentalnego utrzymanego w klimacie 

filmów detektywistycznych 

 na kanale You TUBE 
1304 odsłony 

Missa pro defuncto W. A. Mozart 
Requiem 2020 - XVII Poznański 

Festiwal Mozartowski 

Fundacja Fabryka Sztuki od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

zorganizowanie występu solistów oraz 
mszy za duszę kompozytora 

publiczność tylko online 
i było to 5200 osób 

Kulturalne rewolucje Fundacja Instytut 3S od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

Zwiększenie stopnia wykorzystania oferty 
kulturalnej i artystycznej do rozwoju 

osobowego i społecznego osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z terenu Wielkopolski 

41 osób 

3. Poznański Festiwal Sztuki 
Komiksowej 

Fundacja Instytut Kultury 
Popularnej 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Festiwal odbył się online, - Otworzono 
wystawy usytuowane w centrum Poznania - 

Zorganizowano warsztaty komiksowe 
skierowane do różnych grup wiekowych, 
złożonych z profesjonalistów i amatorów, 

prowadzone przez utytułowanych twórców 
komiksowych 

26 000 wyświetleń 

OTWARTA SZKOŁA SZTUKI 2020 Fundacja Katedry 
Intermediów 

od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

Spacerologiczny program w przestrzeni ul. 
św. Marcin, - Sympozjum ulicy - spotkanie 

ekspertek i ekspertów, użytkowników 
przestrzeni publicznej, mieszkanek, 

mieszkańców i gości, publiczna dyskusja 

około 150 osób 
(publiczność w obu 

przypadkach), i od 50-
100 odbiorców online 

IV Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Slamu Poetyckiego 

FUNDACJA KULTURAKCJA od 14-05-2020  
do 31-08-2020 

Łącznie 6 turniejów slamerskich: - 
zorganizowano warsztat pisania 

kreatywnego oraz warsztat aktorski 

brak danych 

Wielkopolski Widnokrąg. 
Aktywizacja kulturalna 
mniejszych ośrodków 

Wielkopolski 

FUNDACJA LITERACKA "JAK 
PODANIE RĘKI" 

od 01-07-2020  
do 30-12-2020 

Zredagowano i opublikowano w internecie 
2 numery internetowego kwartalnika 

"Wielkopolski Widnokrąg" 

brak danych 

10. The September Concert 
Poland 

Fundacja LuxSfera od 08-06-2020  
do 16-10-2020 

Interdyscyplinarny, różnorodny program 
kulturalny, skierowany do różnych grup 

wiekowych, ze szczególnym 

około 2300 osób 
(sumując różne 

wydarzenia) 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=205045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205171
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205171
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205171
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203145
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203145
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205316
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205272
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205272
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=200154
https://witkac.pl/#/offer/view?id=200154
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uwzględnieniem seniorów i emerytów oraz 
osób z różnymi niepełnosprawnościami, 

osób z uboższych dzielnic Poznania 

Krechtz. Powinowactwo myśli w 
twórczości Zofii Rydet i Marka 

Chlandy 

Fundacja Ładne Życie od 01-06-2020  
do 15-12-2020 

Sporządzenie pliku w formacie pdf, 
stanowiącego cyfrową wersję albumu pod 
roboczą nazwą "Krechtz. Powinowactwo 

myśli w twórczości Zofii Rydet i Marka 
Chlandy", 

930 osób wyraziło 
zainteresowanie 

publikacją (po 
udostępnieniu jej 

online) 

Festiwal Teatrów Ognia Pirania Fundacja Miasto 
Prowincjonalne 

od 01-06-2020  
do 21-09-2020 

Promocja Starówki w Koninie, - łącznie 13 
wydarzeń - m.in. iluminacje architektury 

kilkaset osób 

Wydania VII Tomu Rocznika 
"Museion Poloniae Maioris" 

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich 

od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

Wydrukowano 200 egz. i rozkolportowano 
200 egz. Rocznika Museion Poloniae 

Maioris tom VII 

wielkopolskie instytucje 
muzealne oraz ich 

pracownicy (około 200 
placówek) 

2020 Nowoczesne Muzeum - 
Muzeum bez barier, czyli jak 

tworzyć miejsce przyjazne dla 
wszystkich 

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich 

od 01-06-2020 
 do 31-12-2020 

Dwudniowe szkolenia mające charakter 
aktywnych warsztatów prowadzonych 
przez wykwalifikowanych trenerów dla 
pracowników muzeów (różne szczeble) 

40 słuchaczy 

Grupa Teatralna Wikingowie - 
Ciąg dalszy w Wielkopolsce 

Fundacja Na Marginesie od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

Pokaz spektaklu stacjonarnie w Suchym 
Lesie i 2 publikacje w sieci; - wsparcie 

udziału osób z doświadczeniem 
bezdomności w funkcjonowaniu na rynku 

pracy 

200-400 wyświetleń / 
odsłon; beneficjentami 

są też niewątpliwie 
członkowie grupy 

teatralnej 

Otwarci na kulturę - edycja II Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży 

"Otwarcie" 

od 03-08-2020  
do 31-12-2020 

 44 godz. zajęć artystycznych: plastycznych 
(20godz.) i muzycznych (24 godz.) od 

sierpnia do grudnia. Wzięło w nich udział 
10 osób 

10 osób biorących 
udział w zajęciach 

Rwie dzisiaj serce Polska 
ukochana. Wielkopolscy 

nauczyciele dla niepodległości. 

Fundacja Nasze Podwórko od 14-06-2020  
do 31-12-2020 

Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy 
historycznej " Rwie dzisiaj pęta Polska 

ukochana" w formie online, dostępnej na 
kanale www.youtube.com ze stron 

facebookowych beneficjenta i partnerów 
zadania. 

358 

"ZABYTKOWO I KLOCKOWO!" - 
WARSZTATY ZABYTKOWEJ 
ARCHITEKTURY SAKRALNEJ 

WIELKOPOLSKI ZACHODNIEJ DLA 
DZIECI 

FUNDACJA NOWOCZESNY 
KONIN 

od 14-06-2020  
do 31-12-2020 

 Realizacja warsztatów dziedzictwa 
architektonicznego w 6 jednostkach 

kulturalnych Wielkopolski Zachodniej; - 
zespół uczestników miał zadanie podczas 1 
spotkania 90 min zbudować z 14 zestawów 

edukacyjnych klocków Lego 1 wybrany 
przez organizatorów model wybranej 

12 osób 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=204307
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204307
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204307
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199005
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199005
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198721
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198721
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198721
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198721
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204112
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204112
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205173
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205173
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205173
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205190
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205190
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205190
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205190
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205190
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budowli – Sakralnego zabytku 
architektonicznego 

Przygotowanie do druku 
czwartego numeru rocznika 

"Dziedzictwo Kulturowe Wsi" 

Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Wsi i 

Rolnictwa 

od 01-04-2020  
do 30-11-2020 

Opracowanie i redakcja tekstów dla 
czwartego numeru rocznika "Dziedzictwo 

Kulturowe Wsi" 

brak danych 

Społeczna Pracownia Dokumentu 
Pix.house 

Fundacja Pix.House od 31-03-2020 
 do 31-12-2020 

Długoterminowe warsztaty fotograficzne 
"Mój fyrtel/moja przestrzeń",- konkurs 

"Talent roku", - wystawa "KLAMRA" 
opowieści z czasów pandemii 

W wystawie wzięło 
udział około 7000 osób 
(prezentacja online); - 

15 osób grupa 
warsztatowa 

"Rumiany księżyc" FUNDACJA PO PROSTU DA 
SIĘ 

od 01-08-2020 
do 31-12-2020 

Powstanie 1 spektaklu oraz jego nagranie 
zaprezentowane szerokiemu gronu 
odbiorców w internecie (547 osób) 

547 

XII Festiwal Kultur Europy w 
Poznaniu i w Kaliszu 

Fundacja Poznań - Ille - et - 
Vilaine 

od 07-09-2020  
do 06-11-2020 

Popularyzacja kultury Islandii w 
województwie wlkp, m.in.. Koncert online i 

prezentacja filmów islandzkich 

komplet widzów  
w kinach w Poznaniu  

i Kaliszu 

Akademia Gospel Joy 2020 Fundacja Pro Novis od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

16 godzin zajęć warsztatowych z zakresu 
emisji, dykcji, harmonii i śpiewu, - koncert 

finałowy emitowany online na YouTube 

27 uczestników 
warsztatów; ok.. 2000 

widzów online 

Pierwsze spotkanie ze sztuką 
współczesną - cykl warsztatów 

dla dzieci 2020 

FUNDACJA RODRIGUEZ 
GALLERY 

od 01-08-2020  
do 30-12-2020 

Organizacja 4 warsztatów dla dzieci 
uczących się poza Poznaniem; zapewnienie 

pierwszego, bezpośredniego kontaktu ze 
sztuką współczesną (dzieci przedszkolne i 

ze szkół podst.) 

75 dzieci 

Jan Lubrański, biskup poznański – 
humanista, mecenas kultury i 

nauki 

Fundacja Rozwoju Miasta 
Poznania 

od 21-05-2020  
do 30-11-2020 

Koncert kameralny na harfę i flet oraz 
kwartet solistów w Akademii Lubrańskiego, 

- multimedialna prezentacja edukacyjna 
przedstawiająca Jana Lubrańskiego i Jego 

dzieło 

kilkadziesiąt osób 
oglądających na żywo, - 

kilkaset oglądających 
live on-line, - kilkanaście 
tysięcy korzystających z 
koncertu ze stron www 

Panie, Panowie, cyrk przyjechał! Fundacja Stworzenia Pana 
Smolenia 

od 15-06-2020  
do 31-10-2020 

Przeprowadzenie 5 warsztatów 
kostiumowo - scenograficznych i 5 

cyrkowych 

25 osób - dzieci i rodzice 
biorący udział w 

warsztatach, - 100 
widzów spektaklu 

finałowego 

KOLEJ NA HISTORIE - stacja 
Zbąszyń 150 lat 

Fundacja Tres od 20-05-2020  
do 31-10-2020 

Trwałym efektem jest adaptacja 
pomieszczeń starego dworca do celów 
wystawienniczych. Dokonano napraw 

remontowych, - Łącznie zdigitalizowano 

fizycznie wystawę 
odwiedziło 590 osób 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=202064
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202064
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202064
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204299
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204299
https://witkac.pl/#/offer/view?id=201264
https://witkac.pl/#/offer/view?id=201264
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205378
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202645
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202645
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202645
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198555
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198555
https://witkac.pl/#/offer/view?id=198555
https://witkac.pl/#/offer/view?id=199113
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203475
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203475
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320 obiektów i pamiątek pochodzących ze 
zbiorów lokalnych regionalistów 

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki FUNDACJA UNIWERSYTETU 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU 

od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

- 20 działań cyklicznych online:  
- Filmy popularnonaukowe, o tematyce 

przyrodniczo-ekologicznej  
- Warsztaty online - Prezentacje 

popularnonaukowe oraz interaktywne  
- Infografiki z komentarzem  

- Publikacja artykułów 
popularnonaukowych  

- Miękkie filmy instruktażowe (proste i 
bezpieczne eksperymenty dedykowane 
dzieciom i młodzieży) - Gry i konkursy 

edukacyjne 

brak danych 

JUBILEUSZOWY XX FESTIWAL 
SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 

2020 

FUNDACJA VERBA SACRA od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

Organizacja i przygotowanie XX 
jubileuszowej edycji Festiwalu Sztuki Słowa, 

-  Zrealizowano 4 koncerty słowa z cyklu 
Biblia Muzyka Obraz oraz 1 Koncert z okazji 

100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - 
Oborniki. Wszystkie koncerty odbyły się w 

formule online 

3189 wyświetleń na 
YouTube; 14 216 

odbiorców na 
Facebooku 

Cykl warsztatów "Kulturalna 
Strefa Integracji" 

Fundacja Wspierania 
Integracji Osób 

Niepełnosprawnych Strefa 
Integracji 

od 01-07-2020  
do 20-12-2020 

5 integracyjnych warsztatów artystycznych 
dla dzieci z zespołem Downa i ich 

pełnosprawnych rówieśników 

77 dzieci 

Teatr w Małym Mieście Fundacja Wspierania 
Twórczości Niezależnej 

od 30-03-2020  
do 17-11-2020 

 Zaprezentowane zostały 4 spektakle dla 
dzieci i 7 spektakli dla młodzieży, dorosłych 
i seniorów w plenerze; zapoznanie widzów 

z małych miejscowości z teatrem w 
przestrzeni otwartej 

brak danych 

"Od rocka do rapu, czyli 50 lat po 
OFAB Kalisz" 

Kaliska Fundacja Kultury od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

Upamiętnianie 50-lecia Ogólnopolskiego 
Festiwalu Awangardy Beatowej (przez 

pandemię koncert główny został jednak 
odwołany) 

 w formie stacjonarnej: 
50 osób, - za 

pośrednictwem 
YouTube ok. 550 osób 

50. Jubileuszowe Chodzieskie 
Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 

2020" 

Klub Miłośników Muzyki 
ASTRY 

od 30-03-2020  
do 30-09-2020 

Warsztaty dla 140 muzyków, - efektem 
przeprowadzenia warsztatów było nabycie 

wiedzy i umiejętności pozwalających 
udoskonalić później formy wyrazu 
artystycznego młodych muzyków 

 5500 widzów 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=198647
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204898
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204898
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204898
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203324
https://witkac.pl/#/offer/view?id=203324
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204258
https://witkac.pl/#/offer/view?id=201092
https://witkac.pl/#/offer/view?id=201092
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204242
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204242
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204242
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XIX Ogólnopolski Festiwal Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 

im. Jerzego Samelczaka 
 w Wilkowicach 

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn 
Rolniczych "Traktor  

i Maszyna" 

Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

Festiwal Orkiestr Dętych 
Bogdanowo 2020 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bogdanowie 

od 01-06-2020  
do 31-10-2020 

Przeprowadzenie Festiwalu Orkiestr Dętych 
Bogdanowo 2020 

około 300 odbiorców 

Z kulturą przez całe życie Koło Gospodyń Wiejskich w 
Chojęcinie 

od 01-06-2020  
do 19-12-2020 

Publikacja tomiku bajek w 300 egz 
składającego się z bajek 14 szt. z rysunkami 

17 szt. autorstwa mieszkańców powiatu 
kępińskiego, - wycieczka do teatru lalek dla 

dzieci  

w sumie ponad 400 
osób 

Doskonalimy swój warsztat pracy 
z naszym patronem Fryderykiem 

Chopinem 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Artystyczne 

im. Fryderyka Chopina 

od 26-07-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowano i przeprowadzono 12 
zajęć/prób chóru, które w normalnych 
warunkach, przy próbach jeden raz w 

tygodniu, trwałyby 12 tygodni. Z powodu 
pandemii od marca do wakacji 1 lipca 2020 

r. zajęcia chóru były odwołane (16 prób), 
zatem realizacja zadania przyczyniła się do 
uzupełnienia tych zajęć w 75% .(program 

zajęć),  

20 uczestników zajęć 

XXXIX KONFRONTACJE - 
Ogólnopolski Konkurs Literacko - 

Fotograficzno - Plastyczny 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Twórców 

Kultury 

od 30-03-2020 
 do 31-12-2020 

Ocena ponad 700 prac konkursowych w 3 
działach: literackim, fotograficznym i 

plastycznym nadesłanych przez 88 twórców 
z całego kraju; - wystawa pokonkursowa 

(udostępniona online) 

Prezentacje na 
Facebooku obejrzało 

kilkaset osób 

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. 
"WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ 

POD PEGAZEM" 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Twórców 

Kultury 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Wydanie drukiem kolejnego almanachu 
poetyckiego pn. Zeszyt Literacki nr 25; 
zorganizowanie imprezy plenerowej 

"Wiosna z Pegazem" (integracja środowiska 
twórców leszczyńskich poprzez prezentację 

ich dorobku artystycznego); - realizacja 
"Jesieni pod Pegazem" online 

"Wiosna…" 60 widzów 
na żywo, - "Jesień…" 

100 online 

XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu 
Gregoriańskiego 

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studiów 

Śpiewu Gregoriańskiego - 
Sekcja Polska 

od 18-06-2020  
do 31-10-2020 

 14 czterdziestopięcio minutowych 
wykładów teoretycznych, 18 prób śpiewu 
po 60 min każda, 10 spotkań liturgicznych 

(Msza św. oraz Tertia) 

brak danych 

Strona internetowa dudziarze.pl Muzyka Zakorzeniona od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

8 tekstów o dudziarzach i tradycjach 
dudziarskich, 2 reportaże / sesje foto brak danych 
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"Jak długo w sercach naszych..." OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W RYCHWALE 

od 15-06-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowano warsztaty muzyczne, 
chóralne oraz orkiestrowo-chóralne dla 
osób pochodzących z terenów wiejskich 

gminy Rychwał, - wydrukowano 1000 sztuk 
śpiewników pieśni 

145 uczestników 
warsztatów (w sumie); 

uczniowie szkół w 
regionie 

(ok..3000)=odbiorcy 
filmu z warsztatów 

IX Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych w Słupcy 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Słupcy 

od 02-08-2020  
do 15-11-2020 

Wypromowanie Festiwalu Orkiestr Dętych 
OSP 

150 artystów; - 1000 
odbiorców transmisji na 

FB 

Ogólnopolski Zlot samochodów 
Pożarniczych i Zabytkowych 

Zakrzewo 2020 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zakrzewie 

od 27-07-2020  
do 13-11-2020 

Pokaz ponad 80 pojazdów strażackich; - 
zapoznanie uczestników zlotu z zasadami 

bezpieczeństwa i sprzętem 
przeciwpożarowym; gry i zabawy dla 

najmłodszych; - promocja Zakrzewa w 
lokalnych i ogólnopolskich mediach 

brak danych 

„Tutaj ludzie wyplatają swoje 
życie” - wydanie albumu 

pofestiwalowego 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Plecionkarzy i Wikliniarzy 

od 10-05-2020  
do 30-09-2020 

Przygotowana została elektroniczna wersja 
albumu ukazującego wszystkie działania 

związane z IV Światowym Festiwalem 
Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 

2019, -  popularyzacja plecionkarstwa jako 
dziedzictwa kulturowego Wielkopolski 

brak danych 

Palimy się do muzyki - „Heca, 
czyli polowanie na zająca” w 
Jarosławkach - Wspieranie 
warsztatów i przedsięwzięć 

artystycznych, adresowanych i 
przeznaczonych dla lokalnej 

społeczności, 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie z Muzyką 

do Ludzi 

od 21-06-2020  
do 31-12-2020 

1 spektakl operowy w formie otwartej 
publiczności w trakcie rejestracji filmowej i 

prób generalnych - 30 osób; - 1 
przedstawienie online - 83 tyś osób. ( 

Facebook i YT) 

około 83 000 widzów 
online 

Najkrótsza Noc Długoraja Gostyń 
2020 - Wspieranie warsztatów i 
przedsięwzięć artystycznych dla 

profesjonalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem niszowych 

gatunków muzycznych (muzyki 
dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI 

wieku), 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie z Muzyką 

do Ludzi 

od 14-06-2020  
do 14-11-2020 

4 koncerty festiwalowe 200 widzów 

Fotograficzny zapis historii 
odrodzonego państwa 

ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEJ 

WIELKOPOLSKI "DOLINA 
NOTECI" 

od 06-09-2020  
do 17-12-2020 

Zorganizowanie wystawy plenerowej 
,,Fotograficzny zapis historii odrodzonego 

państwa" w Pile 

wystawę obejrzało 
około 3900 osób (na 
przestrzeni miesiąca) 
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Spotkanie z Matką Radosną Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Św. Marii Magdaleny w 

Zakrzewie 

od 01-06-2020  
do 30-09-2020 

Koncert Lidii Pospieszalskiej z zespołem - 
zagospodarowanie wolnego czasu 

młodzieży oraz seniorów 

około 20 osób 

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej 

w Wolsztynie 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw NMP Niepokalanie 
Poczętej w Wolsztynie 

od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

Ukazywanie piękna muzyki organowej i 
kameralnej, a przez to propagowanie 

wartości alternatywnych w stosunku do 
tzw. kultury masowej; koncerty organowe 

jako forma promocji Wolsztyna 

około 500 osób (w tym 
na ostatnim koncercie 

105) 

"Twierdzą nam będzie  
każdy próg !" 

PARAFIA 
RZYMSKOKATOLICKA. PW. 

ŚWIĘTEGO MICHAŁA 
ARCHANIOŁA W CZACZU 

od 15-05-2020  
do 31-10-2020 

Prezentacja koncertu- spektaklu słowno-
muzycznego przedstawiającego polską 
kulturę w kontekście historycznym ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalnej 

historii, 

koncert w kościele 100 
słuchaczy; - transmisja 

na YouTube 633 

DNI PARY 2020 Parowozownia Gniezno od 01-05-2020  
do 30-09-2020 

Udostępnienie turystom obiektów 
największego historycznie w Europie 

kompleksu tego typu; - wystawy specjalne: 
ubioru kolejowego oraz modeli kolejowych; 
- uruchomiono przejazdy kolejką parkową 
dla dzieci; przeprowadzono oprowadzanie 

po obiekcie z przewodnikiem. 
  

850 zwiedzających 
wystawę 

Wielkopolski Festiwal Chórów i 
Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego 

w Pile 

Polski Związek Chórów i 
Orkiestr Oddział 

Nadnotecki w Pile 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

 Festiwal w Górce Klasztornej, w którym 
udział wzięło 6 zespołów tj. około 130 osób 

130 

ZJEDNOCZONA POLSKA - na 
pamiątkę odparcia nawały 

bolszewickiej dnia 2 sierpnia 
1920 r. Artur Oppman Or-Ot i 

Feliks Nowowiejski 

Polski Związek Chórów i 
Orkiestr Oddział 

Wielkopolski "MACIERZ" 

od 31-03-2020  
do 31-12-2020 

Koncerty w Gnieźnie i w Poznaniu - 
transmisja online 

400 osób = członkowie 
zespołów; - 10 000 
widzowie transmisji 

online 

XXXIII Przegląd Chórów 
Południowej Wielkopolski z okazji 
85-lecia Chóru „Radość” z Gorzyc 

Wielkich 

Południowowielkopolski 
Związek Chórów  

i Orkiestr 
Zadanie nie zostało zrealizowane. 

XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych 
Południowej Wielkopolski 

Południowowielkopolski 
Związek Chórów i Orkiestr 

od 01-07-2020  
do 30-09-2020 

Upowszechnianie kultury muzycznej w 
południowej Wielkopolsce poprzez 

organizację 5 koncertów plenerowych 

Impreza masowa - w 
każdym z koncertów 
udział wzięło ok. 500 
osób publiczności (w 

sumie 2500) 

INTERTEATR 2020 POZNAŃSKA FUNDACJA 
ARTYSTYCZNA 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Spektakle zaprezentowane w projekcie 
INTERTEATR 2020 to "PRZEDSTAWIENIE 

bezpośredni udział 
około 60 twórców 
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PINOKIO W ŁOPIENNIE" w którym wystąpiły 
mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr 
Elżbietanek w Łopiennie.- Działania 

artystyczne organizowało Stowarzyszenie 
Artystyczne Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych UŚMIECH NADZIEI 

widowisk (wykonawcy i 
realizatorzy) oraz 

widownia internetowa 
(około 60 000 

obserwujących stronę) 

Ogólnopolska konferencja 
naukowa "Praca organiczna: 

osoby, miejsca, procesy" 

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

od 01-04-2020  
do 15-11-2020 

Promowanie idei organicznikowskiej, 
związanych z nią osób, miejsc i działań w 

ramach konferencji (odbyła się w Internecie 
z wykorzystaniem aplikacji Zoom) 

50 osób 

Dziedzictwo Wielkopolski: Cykl 
wykładów popularyzujących 
wiedzę o regionie, edycja II 

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

od 14-06-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowano dwa seminaria 
regionalistyczne, których głównym celem 
była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz 

doskonalenie umiejętności warsztatowych 
badaczy. W tym roku seminaria dotyczyły 

Kartoteki Ewidencji Ludności Miasta 
Poznania oraz paleografii łacińskiej (7 

wykładów) 

po 15-20 osób na 1 
wykład na żywo i 

podobna liczba online 

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego 

Rokietnicki Klub Seniorów od 20-08-2020  
do 18-12-2020 

Odbyło się 29 warsztatów aktywizujących 
seniorów; - powstały prace artystyczne z 4 

działów; makrama, plecionkarstwo, 
rękodzieło recyklingowe, nowoczesne 

szydełkowanie. 

20 osób  

HISTORIA I PAMIĘĆ - znane 
postacie w dziejach 

Spółdzielczości Pobiedziskiej 

Spółdzielnia Rolniczo-
Handlowa "ROLNIK" 

od 01-04-2020  
do 31-08-2020 

Przeprowadzenie wykładu (podczas 
uroczystości 75-lecia Spółdzielni "ROLNIK") 

na temat historii ks. K. Smorawskiego, - 
wzrost poziomu zadowolenia zasłużonych 

działaczy spółdzielczości poprzez wręczenie 
pamiątkowych medali 

50 osób 

Muzeum przedmiotów 
gospodarstwa domowego 

minionej epoki 

Stowarzyszenie "DOM" 
Dobrowska Organizacja 

Międzypokoleniowa 

od 01-06-2020  
do 10-08-2020 

Otwarcie "Muzeum przedmiotów 
gospodarstwa domowego minionej epoki" 

60 osób podczas 
samego otwarcia 

muzeum; beneficjentów 
zapewne będzie dużo 

więcej  

Weekendy z historią w Parku 
Dzieje 

STOWARZYSZENIE "DZIEJE" od 04-05-2020  
do 31-10-2020 

Wystawienie 50 spektakli i teatrzyków 
historycznych w przestrzeni parku (w ciągu 

10 dni) 

2000 
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Jazz w muzeum 2020 Stowarzyszenie "Jazz w 
muzeum" 

od 30-03-2020  
do 30-12-2020 

3 kameralne (ze względu na pandemię) 
koncerty trzech znanych artystów 

jazzowych; - promocja Ostrowa Wlkp. 

100-200 osób na 
każdym z koncertów 

Gołuchowskie spotkania ze 
sztuką 

Stowarzyszenie 
"Mieszkańcom Gminy 

Gołuchów" 

od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

zorganizowane zostały: - warsztat fotografii 
portretowej, - 2 warsztaty układania 

mozaiki, wykłady nt. sztuki, - wystawa prac 
warsztatowych 

36 uczestników 
warsztatów, - 60 osób 

zwiedzających wystawę 

Szlakiem Piastowskich Stolic - 
700-lecie zjednoczenia Ziem 

Piastowskich - koncerty w 
Gnieźnie i Gieczu 

Stowarzyszenie "Schola 
Gregoriana Silesiensis" 

od 01-07-2020  
do 30-11-2020 

2 koncerty wykonywane przez czołówkę 
polskich wykonawców muzyki dawnej; - 

skomponowano dwie pieśni historyczne na 
podstawie tekstów z Kronik Jana Długosza 

około 100 osób - 
publiczność w Gnieźnie; 
- co do publiczności w 

Gieczu brak danych 

Projekt ZAGINIONY HORYZONT Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

od 20-07-2020  
do 31-12-2020 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez propagowanie w Wielkopolsce 

sztuki partycypacyjnej poprzez 
przeprowadzenie warsztatów teatralnych, 
tanecznych i muzycznych dla seniorów w 
wieku 65+ i młodzieży szkolnej z terenów 

wiejskich 

brak danych 

14. Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Talentów imienia 

Ryszarda Sarbaka 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

od 31-03-2020  
do 15-10-2020 

7 zespołów konkursowych i wyłonienie 
Laureata 2020, koncert gwiazdy wersja 
online, - prelekcja o historii polskiego 
reggae, na podstawie wydawnictwa 

ROKOSZ 

brak danych 

XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży Stowarzyszenie  
"Strefa Kultury" 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Festiwal Cały Poznań Ukulele 
2020 

Stowarzyszenie "Synteza" od 11-05-2020  
do 30-10-2020 

Pomimo panujących obostrzeń i ograniczeń 
edycja 2020 Festiwalu była największą jak 

do tej pory w historii. Festiwal czasowo 
objął okres kilku miesięcy, w czasie których 
dotarł do łącznie ponad 60 tys. odbiorców z 

całego świata (bezpośrednio i cyfrowo), - 
program objął kilkadziesiąt różnorodnych 

wydarzeń, w realizację których 
zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z 

Polski oraz świata 

ponad 60 000 

XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej w 

Lądzie nad Wartą pn. Tradycja i 
nowoczesność 

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" 

od 14-06-2020  
do 30-09-2020 

4 pokazy rzemiosła średniowiecznego: 
prasy Gutenberga, kowalstwa, odlewnictwa 
i biżuterii oraz garncarstwa; - 5 wykładów 

popularno-naukowych; - popularyzacja 
tradycyjnej kultury ludowej 

brak danych 
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XVII Impresje Muzyczne - Piknik 
Orkiestr 

Stowarzyszenie "Vida Artis" od 21-06-2020  
do 30-10-2020 

Zaprezentowało się 9 orkiestr dętych, 5 
zespołów mażoretek oraz 2 zespoły 
folklorystyczne - Dla najmłodszych 

uczestników pikniku przygotowano konkurs 
malarski -  Zlecono opracowanie trzech 

partytur na amatorski skład orkiestrowy -  
Łącznie w jednym momencie 

zaprezentowało się około 550 artystów 

i.m.;  2500 
mieszkańców obejrzało 

parady w dniu 12 
września • 900 osób 

obejrzało pokazy i 
koncerty w Parku 

Miejskim oraz 
zapoznało się ze 

specyfiką działania 
amatorskich orkiestr 

dętych oraz mażoretek. 
  

39. Międzynarodowy Festiwal 
"Chopin w barwach jesieni" 

Antonin 2020 

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 

Chopinowskie - Antonin" w 
Ostrowie Wielkopolskim 

od 01-04-2020  
do 20-11-2020 

Koncerty odbyły się zgodnie z planem w 
Ostrowie - Forum Synagoga 13,27.09.2020; 
17.09.2020 w OCK pozostałe 18,19,20.2020 

w Pałacu w Antoninie;  

brak danych 

Album dokumentujący 20 lat 
Festiwalu Reggae na Piaskach 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

od 31-03-2020  
do 31-12-2020 

Wydanie 200 albumów fotograficznych ponad 200 

Muzyczna Aglomeracja, czyli 
kulturalny objazd inwestycyjny 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Stowarzyszenie 
Aglomeracja Kalisko-

Ostrowska 

od 01-08-2020  
do 31-12-2020 

Cykl trzech koncertów na terenie 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; - 

organizacja koncertów w obiektach 
kulturalnych sfinansowanych ze środków 

UE zwiększyła wiedzę mieszkańców o 
wykorzystaniu środków unijnych 

20 430 osób 

Józef Stasiński - z innej strony 
medalu - album 

Stowarzyszenie 
Architektów Polskich 
Oddział w Poznaniu 

od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

1 publikacja cyfrowa 
brak danych 

Dzieci z Wielkopolski na 38. 
Międzynarodowym Festiwalu 

Filmów Młodego Widza Ale Kino! 

Stowarzyszenie Artystyczno 
- Edukacyjne " Magazyn " Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Konkurs im. A. Wojtkowskiego 
dla bibliotekarzy województwa 

wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

Zarząd Okręgu w Poznaniu 

od 15-09-2020  
do 31-12-2020 

2 Nagrody Główne i 1 Nagroda Młodych - 
planowany koncert muzyczny dla około 80 

osób nie odbył się ze względu na 
obostrzenia pandemiologiczne 

brak danych 

Projekt edukacyjno-animacyjny 
mający na celu popularyzowanie 

literatury i czytelnictwa pod 
nazwą „ZAINSPIRUJ MNIE DO 

CZYTANIA... ”. 

Stowarzyszenie Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalne 

Promyk-Gniezno 

od 01-06-2020  
do 30-10-2020 

Warsztaty literacko-artystyczne "Sleeveface 
czyli ubierz się w okładkę książki", - 

narodowe Czytanie Balladyny J. 
Słowackiego – udział w ogólnopolskiej akcji 
promującej czytelnictwo pod patronatem 

Prezydenta RP, - koncert Piotra Woźniaka – 

brak danych 



21 
 

charyzmatycznego wokalisty, autora 
muzyki do przedstawień teatralnych, 
muzyki filmowej, -  włączenie do tych 

działań seniorów – członków 
Stowarzyszenia Promyk. 

Trzy odsłony muzyki- akordeon Stowarzyszenie 
COOLturalna Tarnówka 

od 14-06-2020  
do 31-10-2020 

3 koncerty z udziałem akordeonu 152 osoby 

XXIII edycja "Dni Kwitnących 
Wiśni" 

Stowarzyszenie Dla 
Rozwoju Starej Wiśniewki i 

Okolic "Gromada" 

od 15-07-2020  
do 15-09-2020 

30 km rajd rowerowy 60 uczestników; - 
zorganizowany w dniu 15.08.2020 r. festyn, 

w którym udział wzięło około 500 osób, - 
występy zespołów i grup artystycznych 

działających w powiecie, - zabawa ludowa, - 
integracja i aktywizacja społeczeństwa, - 

promocja gminy i powiatu. 

i.m. - festyn (ok..500 
uczestników); - rajd 

rowerowy 60 

Organizacja Konkursu "Moja 
mała Wielkopolska" wraz z 

wystawą prac i wydaniem folderu 
w oparciu o dokumentalno - 

artystyczny portret Wielkopolski 

Stowarzyszenie Długosz 
Królewski 

od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

Wystawa prac z zakresu fotografii 
(dokumentowanie walorów naturalnych i 

architektonicznych regionu) 

23 osoby 

Wędrujący Dom Tańca na 20-
lecie Domu Tańca Poznań 

Stowarzyszenie Dom Tańca 
Poznań 

od 03-08-2020  
do 31-12-2020 

2 koncerty online: "Koncert andrzejkowy" z 
udziałem dwóch kapel: Światowce i 

Noiseband oraz koncert "Przesilenie", - 15 
spotkań warsztatowych, - 3 otwarte 

spotkania śpiewacze; - wystawa "Muzyka 
tradycyjna w Poznaniu 2000 - 2020", której 

wernisaż odbył się przy okazji Festiwalu 
Ethno Port 

brak danych 

Zielnik Wielkopolski - cykl 
warsztatów dla mieszkańców 
wielkopolskich miejscowości 

Stowarzyszenie Dziewczyny 
w Naturze 

od 14-06-2020  
do 26-11-2020 

3 warsztaty w 3 miejscowościach; - 
powstanie 3 zielników (częściowo 

zdigitalizowane) 

57 osób biorących 
udział w warsztatach (w 

sumie) 

XII Festiwal Piosenki 
Młodzieżowej " Śpiewaj i walcz!" 

- Golina 2020 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
"Gimnazjum 2000" 

od 24-08-2020  
do 31-12-2020 

Przeprowadzenie konkursu internetowego 
"#za krokiem krok - w tańcu jest moc" - 2 

dni kilkugodzinnych przesłuchań 
konkursowych z udziałem 120 

wykonawców - Wizyta w studiu 
nagraniowym i rejestracja 13 utworów 

konkursowych 

120 wykonawców - 
ponad 2500 widzów 

(transmisja live w 
internecie) 

Filmy ich życia. Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów w Orzechowie 

od 14-06-2020  
do 09-12-2020 

Warsztaty filmowe dla pięciorga uczniów i 
trojga osób dorosłych; - otwarte seanse 

w sumie kilkadziesiąt 
osób 
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filmowe w tym dwa ostatnie na platformie 
Zoom 

MASTERCLASS - warsztaty z 
mistrzami. Obiekty architektury 

Poznania w obiektywach 
uczestników warsztatów z 
mistrzem fotografii prof. 
Peterem Bialobrzeskim 

Stowarzyszenie Fotspot od 14-06-2020  
do 31-12-2020 

Podczas warsztatów odbyły się cztery 
plenerowe wyjścia z Peterem 

Bialobrzeskim; w plenerze wzięło udział 5 
osób; - inne zajęcia warsztatowe wraz z 

konsultaacjami portfolio 

8 uczestników 

Nasze córki, nasi synowie Stowarzyszenie Grupa 
Stonewall 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Nowi Mistrzowie - etap drugi Stowarzyszenie Inicjatyw 
Muzycznych "Blue Note" 

od 03-08-2020  
do 31-12-2020 

Zrealizowano 2 z zaplanowanych pięciu 
spotkań (2 warsztaty,2 koncerty,2 jam 

session) 

Brak danych 

Jazz Top w Blue Note - etap drugi Stowarzyszenie Inicjatyw 
Muzycznych "Blue Note" 

od 17-08-2020  
do 31-12-2020 

Przeprowadzenie 2 koncertów z cyklu Jazz 
Top w Blue Note 

Brak danych 

Festiwal Rocka Progresywnego 
Baszta ProgFest 

Stowarzyszenie Inno Qltura 
Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Szansa na kulturę dla 
Wielkopolan z prowincji 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

„Parkowianka” – działające 
na rzecz rozwoju i 

aktywizacji społecznej 
Sołectwa Parkowo w 

Parkowie 

Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

Wielkopolska pyra na Kulinarnym 
Pikniku Rodzinnym Bukowianek 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

BUKOWIANKI w Bukownicy 

od 06-07-2020  
do 15-10-2020 

Promocja tradycji kulinarnych oraz 
międzypokoleniowa integracja 

mieszkańców 

300 osób biorących 
udział w pikniku 

Wędrowny Zakład Kultury Stowarzyszenie Krotochwile od 30-03-2020  
do 30-12-2020 

 - 29 warsztatów o charakterze 
edukacyjnym, artystycznym 

architektonicznym i innym - 4 potańcówki, 
podczas których wystąpili artyści związani z 

muzyką wielkopolską. - zrealizowano 2 
filmy dokumentalne - udział mieszkańców 

obszarów wiejskich w wydarzniach 
kulturalnych (zdobywanie nowych 

kompetencji kulturowych i artystycznych) 

max. do 12 osób w 
każdym warsztacie (ze 

względu na obostrzenia) 
- czyli około 300 osób - 
oraz odbiorcy filmów 

dokumentalnych (brak 
danych) 

Simchat Chajim Festival #2020 Stowarzyszenie Krotochwile od 19-07-2020  
do 29-11-2020 

4 koncerty, liczba odbiorców: 682 - 5 
spotkań, liczba odbiorców: 604; 1 warsztat, 

liczba odbiorców: 59 - odkrywa kulturę 
Izraela (m.in. jej współczesne oblicza), a 

4 koncerty, liczba 
odbiorców: 682 - 5 

spotkań, liczba 
odbiorców: 604; 1 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=205146
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205146


23 
 

także pokazuje wiele wspólnych 
elementów z kulturą polską  

warsztat, liczba 
odbiorców: 59 

XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Taneczny im. Aliny Janikowskiej 

"Magia Tańca" 

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Gwiazda" w Ostrowie 

Wielkopolskim 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Konkurs zorganizowany w formie transmisji 
internetowej na kanale YouTube. Do 
konkursu zgłoszono 122 prezentacje 

taneczne w następujących kategoriach: 
taniec klasyczny i neoklasyczny, taniec 

współczesny/modern, taniec jazzowy oraz 
inne formy tańca – z podziałem na 

kategorie wiekowe 

292 uczestników 

V SPOTKANIA NA WALIZKACH Stowarzyszenie Kulturalno-
Edukacyjne "Stacja 

Bukownica" 

od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

Nagrane etiudy teatru cieni. 2. Wytwory 
plastyczne, praktyczne i użyteczne 

wykonane z różnych materiałów. 3. 
Nagrany skompilowany program poetycko-

teatralny. 4. Nagrany skompilowany 
koncert piosenek patriotycznych. 5. 

Wyroby z wełny i kordonka. 

128 uczestników 
warsztatów (w sumie) 

GRY MUZEALNE - jako forma 
wzmacniania tożsamości lokalnej 
i regionalnej wśród mieszkańców 

i turystów zwiedzających 
Województwa Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczne VIATOR 

od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

2 gry muzealne 50 uczestników 

Słowo daję! Festiwal Poezji 
Wielkopolskiej (edycja 2020) 

Stowarzyszenie 
Laboratorium Słowa 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

"Małe rączki - wielkie słowa" - przegląd 
Recytatorski dla Przedszkolaków; - IV 

Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro Iłły; - 
X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. R. 

Brandstaettera oraz warsztaty dla 
uczestników 

około 700 osób - 
uczestnicy, ilość 

polubień i udostępnień 
postów w mediach 
społecznościowych  

Ksiądz Wacław Bliziński i dzieło 
Jego życia. 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej 

od 20-06-2020  
do 30-09-2020 

Popularyzacja biografii o niebagatelnym 
znaczeniu dla rozwoju spółdzielczości w 

Liskowie, - wystawa wielkoformatowa oraz 
wykłady podczas jej uroczystego otwarcia 

300 

Muzyczny ślad Jana Pawła II. 
Koncert w 100. rocznicę urodzin 

Papieża Polaka. 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej 

od 01-08-2020  
do 30-09-2020 

Popularyzacja wydarzeń kulturalnych wśród 
mieszkańców Wielkopolski poprzez 

organizację koncertu poezji śpiewanej 

150 

Festiwal kultury ludowej 
"Ignysiowy Laur" 

Stowarzyszenie Miłośników 
Folkloru - "żeńcy 

Wielkopolscy" 

od 07-09-2020  
do 31-12-2020 

Promocja lokalnego folkloru (zwłaszcza 
muzyki dudziarzy) 

150 widzów i ponad 50 
muzyków 
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Muzyczne skarby Świętej Góry Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej Im. 

Józefa Zeidlera 

od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

Film dokumentalny nt. dorobku wybitnych 
kompozytorów świętogórskich brak danych 

Projekt Off Opera 2020 - 
program edukacyjny 

Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury 

od 31-05-2020  
do 30-11-2020 

29 warsztatów, - 4 wydarzenia 
performatywne 

brak danych 

14. Multi Art Festival, Kalisz 2020 Stowarzyszenie Multi.Art od 01-07-2020  
do 18-09-2020 

Warsztaty poświęcone ekologii, - rajd 
rowerowy, - slam poetycki, - silent disco 

kilkadziesiąt osób 
oglądających na żywo, - 

kilkaset oglądających 
on-line, 

Dzieci w Operze Stowarzyszenie Musica 
Nostra 

od 11-05-2020  
do 30-11-2020 

Opublikowanie filmu ze scenami 
operowymi nagranymi w ramach projektu 

"Dzieci w Operze" 

931 osób 

Wydanie podręcznika jako 
materiału edukacyjnego do 

powszechnego umuzykalniania i 
wzbogacanie aktywności 
muzycznej Wielkopolan. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Efektywnych Metod 

Umuzykalniania 

od 15-09-2020  
do 10-12-2020 

Druk podręcznika i dystrybucja 
(dostarczenie do szkół, klubów, ośrodków 

kultury i klubów seniora) 

1500 uczniów 

Koncert "Śpiewam pod gołym 
niebem" - ku pamięci Ireny 

Jarockiej rodem ze Srebrnej Góry 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Wapno 

od 12-07-2020  
do 30-09-2020 

1 koncert w formie plenerowej  27 niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy 
Wapno; ponad 100 

pozostałych 

VII SPAM Warsztaty Kina 
Niezależnego 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej "Forum 
Młodych" 

od 01-08-2020 
 do 30-09-2020 

 6 dni warsztatów 1 film krótkometrażowy 20 mieszkańców 
powiatu pleszewskiego 

w wieku 10-99 lat 

"Inwestycja w nasz dom" Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 

Słupecki 

od 06-09-2020 
 do 30-11-2020 

poznanie nurtów pracy organicznej 24 uczestników ze szkół 
podstawowych i 

ponadpodstawowych, 
ok 1000 odbiorców 

MIASTOTWÓR Stowarzyszenie Paradoks od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

Publikacja papierowa książki "Miastotwór" 
brak danych 

Ogólnopolskie Konfrontacje 
Kapel Dudziarskich 

Stowarzyszenie Polskich 
Artystów Muzyków Oddział 

Poznański 

od 14-04-2020  
do 31-07-2020 

Pozyskanie do użytku nowych (wykonanych 
w ciągu roku) instrumentów: dud, kozłów, 
sierszenek i mazanek oraz powiększenie 

liczby ich budowniczych, - warsztat dla 30 
uczestników, - seminarium dla 50, -  

prezentacja kapel dudziarskich i koźlarskich 
oraz solistów (2 godziny, 60 wykonawców, 

200 odbiorców) 

ponad 350 osób 
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Film dokumentalny o rodzinie 
Fibigerów, założycieli Fabryki 

Fortepianów i Pianin w Kaliszu. 

Stowarzyszenie Polskich 
Stroicieli Fortepianów Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

Rodzinne spotkanie integracyjne 
kultywujące lokalne tradycje i 

zwyczaje. 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
"PRZYJACIEL" 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Zdobywanie wiedzy wśród 
niepełnosprawnych podopiecznych 

stowarzyszenia dotyczących tradycji i 
zwyczajów wielkopolskich świąt 

42 dzieci 

Dostępny świat - kolejne 
warsztaty i przedsięwzięcia 

artystyczne dla niewidomych i 
słabowidzących 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
NIEWIDOMYM I SŁABO 

WIDZĄCYM 
ABSOLWENTOM OŚRODKA 

SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W 

OWIŃSKACH "BYĆ 
POTRZEBNYM" 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Wspólne prace warsztatowe i 
zespół muzyczny starszych 

mieszkańców Owińsk i dzieci 
niewidomych z Ośrodka w 

Owińskach 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
NIEWIDOMYM I SŁABO 

WIDZĄCYM 
ABSOLWENTOM OŚRODKA 

SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W 

OWIŃSKACH "BYĆ 
POTRZEBNYM" 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Cykl koncertów "Ze 
SKOWRONKAMI po 

Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Dziewczęcego 

Skowronki im. Mirosławy 
Wróblewskiej 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Obchody 70. lat działalności 
artystycznej Chóru Dziewczęcego 

SKOWRONKI 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Dziewczęcego 

Skowronki im. Mirosławy 
Wróblewskiej 

od 15-09-2020  
do 31-12-2020 

2000 słuchaczy na kanale YouTube 
https://www.youtube.com/use 

r/chorskowronki, na stronie chóru 
http://chorskowronki.pl/, na stronie CK 
Zamek https://ckzamek.pl/, w telewizji 

TVP-3 . 50 chórzystek, 3 muzyków,  

2000 słuchaczy na 
kanale YouTube; 

kilkanaście tysięcy 
odbiorców poprzez 

media społecznościowe 
i TV. 

XXIII WIELKOPOLSKI KONKURS 
UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW 

DĘTYCH 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Młodego Artysty Puer 

Docilis 

od 01-10-2020  
do 31-12-2020 

konkurs dla uczniów ( w wieku 6 – 14 lat) 
klas instrumentów dętych (flet, obój, 

klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon. 
sakshorn) szkół muzycznych oraz innych 

placówek kulturalno-oświatowych 

148 uczestników 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=202221
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202221
https://witkac.pl/#/offer/view?id=202221
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Wielkopolski a ze względu na edycję online 
również całej Polski, 

Harmonicznie i Kulturalnie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły w Witkowie 

Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB 
KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA 

Stowarzyszenie Przystań od 01-06-2020  
do 31-12-2020 

Kuźnia taneczna dla dzieci od 6 roku życia 
12 osób, - zajęcia teatralne 18 osób, - 
zajęcia produkcji muzycznej 10 osób; - 

działalność Kawiarenki Artystycznej - 138 h 
spotkań dla 45 stałych uczestników 

ponad 100 osób 

Mood for wood - 
międzynarodowe warsztaty 

projektowe 

Stowarzyszenie Punkt 
Wspólny 

od 30-03-2020  
do 30-11-2020 

9 dni warsztatów (projektowych i 
realizacyjnych) Mood for Wood dla 36 
studentów kierunków projektowych z 

Polski i Niemiec, - w ramach warsztatów 
powstały 4 meble miejskie dla dzielnicy 

Szeląg (m.in.platforma widokowa 
połączona z bazą do zabawy dla dzieci) 

użytkownicy mebli 
miejskich, studenci 

Opracowanie i wydanie albumu 
fotograficznego "Antoni 

Bajerlein. Twórca fotografii 
amatorskiej w południowej 

Wielkopolsce w latach 1961-
1991" 

STOWARZYSZENIE 
REGIONALNY OŚRODEK 
DOKUMENTACJI WIEŻA 

1916 

od 31-03-2020  
do 31-12-2020 

wydanie albumu fotograficznego "Antoni 
Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w 
południowej Wielkopolsce w latach 1961-

1991", nakład 500 egzemplarzy 

rozdysponowano 230 
egzemplarzy albumu 

"Spotkanie muzyki ze smakiem" Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Brzeziny 

Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

X Swojskie Spotkania z Folklorem Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi 

Moszczanka i Skrzebowa 

od 15-09-2020  
do 10-11-2020 

wzbogacenie oferty kulturalnej 
południowej Wielkopolski o 1 koncert z 

udziałem 5 zespołów folklorystycznych, - 
wymiana doświadczeń między zespołami 

folklorystycznymi z Polski 

na miejscu koncertu 
zgromadziło się ok. 70 

osób (ograniczenia 
związane z tzw. 

czerwoną strefą) a 
wyświetleń na stronie 

internetowej ponad 900 

Towarzyskie zmagania 
miłośników koni w Bobrownikach 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bobrowniki 

od 16-08-2020  
do 20-11-2020 

promocja tradycji jeździeckich, 
międzypokoleniowa integracja 

mieszkańców 

i.m. 500 osób 

Sięgamy do korzeni. Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Grzegorzewskiej 

od 18-05-2020  
do 31-12-2020 

Warsztaty promujące zwyczaje wsi 
wielkopolskiej, - Warsztat uczący kuchni 

Wielkopolskiej, - konkurs prezentacja 
zwyczajów wsi wielkopolskiej 

 20 seniorów i 20 
uczniów=uczestnicy 

warsztatów; - odbiorcy 
postów na FB dot. 

Konkursu (najbardziej 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=204460
https://witkac.pl/#/offer/view?id=204998
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popularny dotarł aż do 
7000 osób) 

"Ja, kobieta" - ukraińska scena 
Teatru Biuro Podróży 

Stowarzyszenie Teatralne 
Teatr "Biuro Podróży" 

od 18-09-2020  
do 20-12-2020 

Aktywizacja środowiska ukraińskiego w 
Poznaniu i partnerskich miastach, - udział 
artystów ukraińskich w przygotowaniach i 

prezentacji spektaklu "Ja, kobieta", - 
prezentacja spektaklu polskiej i ukraińskiej 

publiczności  

25 widzów spektaklu na 
żywo (ze względu na 
obostrzenia=komplet 
widzów), - Transmisję 
spektaklu z Koziegłów 
obejrzało 1.100 osób. 

V Wielkopolskie Dni Sztuki i 
Zdrowia 

Stowarzyszenie Wspierania 
Sztuki, Edukacji i Terapii 

Artefakt 

od 10-09-2020  
do 25-10-2020 

Organizacja działań arteterapeutycznych 
dla pacjentów ośrodków leczniczo - 

opiekuńczych, - Zorganizowanie działań on-
line: - przygotowanie trzech pokazów 

filmowych koncertu zespołu "Tango Fogg", 
- przygotowanie trzech pokazów filmowych 

wystawy plastycznej "W poszukiwaniu 
horyzontu", - przygotowanie trzech 

pokazów filmowych warsztatu literackiego 
"Moja pieśń" 

brak danych 

Nowa Siła Kuratorska 2020 Stowarzyszenie Wspólne od 31-03-2020  
do 31-12-2020 

Studentki specjalizacji "Interdyscyplinarne 
projekty kuratorskie" na Uniwersytecie im. 

Adama Mieckiewicza poszerzyły swoje 
kompetencje zawodowe poprzez realizację 
festiwalu, - zrealizowano piknik rodzinny, 

panel dyskusyjny i dwie wystawy oraz 
słuchowisko radiowe o życiu Eugeniusza 

Materny  

młode kuratorki, - 
odbiorcy słuchowiska 24 

osoby; odwiedzający 
pierwszą wystawę 50, 
drugą 185; odbiorcy 

panelu 160 

Dziedzictwo kulturowe chazackiej 
wsi - rozwój Zespołu Wisieloki 

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego Wisieloki w 

Szymanowie 

od 01-10-2020  
do 31-12-2020 

Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów 
taneczno-śpiewaczych i obrzędów 

hazackich (rozwój członków Zespołu), - 
wzrost świadomości mieszkańców regionu 
w zakresie regionalnej kultury i obrzędów 

poprzez prezentacje na FB 

dzieci i młodzież z 
zespołu Wisieloki oraz 

sympatycy 
Stowarzyszenia (brak 
dokładnych danych) 

MCK - Mobilne Centrum Kultury 
2020 

Stowarzyszenie Zielona 
Grupa 

od 01-04-2020  
do 31-12-2020 

W 3 mniejszych miejscowościach: 
Pniewach, Zwoli i Kobylej Górze, zostały 

zrealizowane dwudniowe programy 
Mobilnego Centrum Kultury, obejmujące: - 
zrealizowanie po 4 spotkań warsztatowych. 

W każdej lokalizacji: dwa spektakle 
kamishiabiai wraz z warsztatami 

kreatywnymi, warsztaty malowania 

brak danych 
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ceramiki; - zrealizowanie 1 pikniku 
kulturalnego; - zrealizowanie koncertu 
angażującego widownie do wspólnego 

muzykowania  

XIV ŚWIATOWE SPOTKANIA Z 
KULTURA ROMSKĄ W POZNANIU 

Światowa Izba Lordów 
Romskich 

od 19-07-2020  
do 31-10-2020 

Koncert międzynarodowych zespołów 
romskich (4 zespoły) -7 godzin warsztatów 
tanecznych ( w tym 1 godzina na żywo i 6 

godzin online) - 2 godziny warsztatów 
wokalnych ( w tym 1 godzina na żywo i 1 

godzina online) 

Bezpośredni udział w 
koncertach wzięło ok. 

150 osób (głównie 
seniorzy i rodziny z 

dziećmi); udział online 
około 1000 osób 

XVII Przegląd Teatrów 
Dziecięcych "Złote Maski" 

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI 

od 26-08-2020  
do 21-09-2020 

Przeprowadzono 4 plenerowe spektakle 
teatralne z warsztatami aktorskimi dla 

publiczności, - stworzono 1 film i komplet 
dokumentacji fotograficznej z realizacji 

zadania 

174 beneficjentów na 
przedstawieniach 

(wszystkich 4 łącznie) 

XXIII Dni Lwowa w Poznaniu Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 

Południowo - Wschodnich 
Oddział w Poznaniu 

od 17-06-2020  
do 30-11-2020 

Zrealizowano: Piknik Lwowski 
=1,sześciogodzinny.W namiocie 

jednorazowo mogło przebywać 25 os. Wg 
obliczeń wykonawcy - w sumie ok.500 

osób; - zorganizowano wystawę plenerową 
,, Zasłuzeni dla Poznania i Lwowa", - odbyła 
się uroczysta msza w Katedrze Poznańskiej  

500 uczestników 
pikniku; 700 osób na 

mszy w katedrze 

10. Ogólnopolski Konkurs 
Skrzypcowy im. Zdzisława 

Jahnkego 

Towarzystwo Muzyczne im. 
H. Wieniawskiego w 

Poznaniu 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Zorganizowano jubileuszowy konkurs, w 
którym wzięło udział 17 uczestników; - 

znacząca promocja wydarzenia 

dzięki transmisjom i 
publikacji wykonań 

poszczególnych 
uczestników na kanale 

YouTube Wieniawski PL, 
Fb Towarzystwa, udało 
się zgromadzić publikę, 

która przekracza 
znacząco potencjalną 

liczbę osób, które 
wysłuchałyby Konkursu 
"na żywo" z Auli Nova, 

bez obostrzeń i 
transmisji. Łączna liczba 
wyświetleń przekroczyła 
100 tys. odsłon (dane z 

dnia 22.01.2021). 
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Przed Wieniawskim – promocja 
Międzynarodowych Konkursów 
im. Henryka Wieniawskiego w 
roku przedkonkursowym 2020 

Towarzystwo Muzyczne im. 
H. Wieniawskiego w 

Poznaniu 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

 Zrealizowano 3 spoty promocyjne w 
jakości 4K, przygotowano także i wdrożono 

strategię promocyjną dot. Konkursów 

 materiały i 
przesłuchania 

zarchiwizowane na 
kanale YT Wieniawski 

PL, Fb oraz kanale 
Partnera, Violin 

Channel, obejrzało ok. 
100 tys. Osób 

To już sto lat - Szamocin i Ignacy 
Jan Paderewski - świętujemy 
odzyskanie niepodległości! 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego  

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Odbyły się warsztaty literackie (8 
uczestników), fotograficzne (14 

uczestników), plastyczne (14 uczestników) 
dla dzieci ze szkoły podstawowej w 

Szamocinie, - ustawienie pamiątkowego 
kamienia oraz powstanie trzech kronik 

ukazujących Szamocin roku 2020 poprzez 
język, fotografię i sztukę plastyczną 

36 uczestników 
warsztatów (online) 

Opracowanie i wydanie książki 
pt. "Powstańcy Wielkopolscy... 

Biogramy uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919" tom 

XVII (zadanie cykliczne) 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

Opracowano przygotowano i wydano 
kolejny XVII tom Biogramów 

brak danych 

Opracowanie i wydanie 
periodyku w postaci 26 numeru 

rocznika oświatowo - 
historycznego "Wielkopolski 

Powstaniec" rok 2020 (zadanie 
cykliczne) 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

Przygotowano i wydano kolejny tom 
rocznika Wielkopolski Powstaniec 

  
brak danych 

Młodzi w rytmie Niepodległej Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski w 

Złotowie 

od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

Utworzenie programu pracy zajęć 
rękodzieła artystycznego i zajęć wokalnych; 
- 60 godzin zajęć warsztatowych, - Projekt 
przysłużył się popularyzacji dwóch różnych 

dziedzin sztuki oraz wyszedł naprzeciw 
potrzebom kulturalnym Wielkopolan 

20 uczestników zajęć 
(młodzież w wieku 13-

18 lat) 

Warsztaty Muzyki 
Średniowiecznej i chorału 

gregoriańskiego - 2020 

Towarzystwo Śpiewacze 
"echo" w Kaliszu 

od 01-08-2020  
do 30-11-2020 

Warsztaty z umiejętności czytania dawnych 
zapisów nutowych, - Msze św. z koncertami 
z wykorzystaniem muzyki średniowiecznej i 
chorału gragoriańskiego, - Nagranie płyty z 

chorałem gregoriańskim w wykonaniu 
Chóru Bazyliki Kaliskiej - 400 sztuk  

30 uczestników 
warsztatów; - Msze św. 

z koncertami z 
wykorzystaniem muzyki 

średniowiecznej i 
chorału gragoriańskiego 

30 chórzystów + 160 



30 
 

osób podczas koncertu 
w bazylice 

Sukces kobiecy dawniej i dziś Unia Gospodarcza Regionu 
Śremskiego - Śremski 

Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

od 08-06-2020  
do 17-12-2020 

 przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w 
terminach zaplanowanych w ofercie; każdy 

dla 15 osób 

60 uczestników 
warsztatów 

XII Poznań Old Jazz Festival Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Jazzu 

Tradycyjnego - Dixie Club 

od 01-07-2020  
do 30-11-2020 

przeprowadzono Paradę Nowoorleańską, 
zorganizowano Małą Akademię Jazzu oraz 
przeprowadzono konkurs plastyczny dla 

najmłodszych,  

Parada Nowoorleańska 
41 muzyków i około 200 
fanów, - około 180 osób 

= widzowie koncertu 
galowego, - 

Przeprowadzono trzy 
projekcje filmowe dla 
120 osób, -  wystawę 

malarstwa 
prezentowano od 8 do 
13 września. Według 

oceny ochrony obiektu 
obejrzało ją ok. 1 200 

osób 

Swingująca Wielkopolska - Mała 
Akademia Jazzu - IV edycja 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Jazzu 

Tradycyjnego - Dixie Club 

od 01-05-2020  
do 31-12-2020 

2 koncerty (z planowanych 7), - warsztaty i 
konkursy, będące integralną częścią 

projektu, przyczyniły się do poszerzenia 
wiedzy o jazzie, także wśród najmłodszych 

odbiorców 

około 350 słuchaczy  

Recesy uwłaszczeniowe 
Wielkopolski w latach 1823 -1910 

Wielkopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne "Gniazdo" 

od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

Digitalizacja, indeksacja, korekta i 
katalogowanie zdjęć, publikacja bazy na 
dedykowanej stronie internetowej oraz 

popularyzacja tematyki związanej z 
recesami uwłaszczeniowymi z lat 1823-

1910. 

brak danych 

Wydawanie kwartalnika 
„Przegląd Wielkopolski” oraz jego 

promocja 

Wielkopolskie Towarzystwo 
Kulturalne w Poznaniu 

od 30-03-2020  
do 31-12-2020 

Wydano 4 numery kwartalnika "Przegląd 
Wielkopolski" (nakład 350 egz. objętość ok. 
80 stron każdy), -  Opublikowano około 80 

tekstów napisanych przez autorów ze 
środowisk akademickich, nauczycieli, 

naukową młodzież, animatorów kultury i 
samorządowców 

200 egzemplarzy 
każdego numeru dla 
bibliotek i organizacji 

pozarządowych, - 
fanpage "Przeglądu 

Wielkopolskiego" 300 
uczestników 

"WESELE KOŚCIAŃSKIE' oparte na 
tradycjach regionu kościańskiego 

Zespół Folklorystyczny 
"Złote Kłosy" Bonikowo 

Zadanie nie zostało zrealizowane (umowa rozwiązana). 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=205150
https://witkac.pl/#/offer/view?id=205150
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Tylko z kulturą, proszę! Znajome od 04-05-2020  
do 30-11-2020 

Zorganizowano: - warsztaty artystyczne dla 
dzieci - rodzinne warsztaty kreatywne 
(pogłębienie więzi rodzinnych a także 

integracji między rodzinami) - spotkanie 
artystyczne kobiet (warsztaty z malowania 

na tkaninie oraz naukę splotów 
makramowych) 

33 uczestników 
warsztatów 

SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWY Zostań Gwiazdą Kabaretu od 01-09-2020  
do 31-12-2020 

 Zorganizowanie: - 2 happeningów 
rzeźbiarskich (teatr rzeźby) Brygady 

Pigmaliona - 1 koncertu poświęconego 
pamięci Bohdana Smolenia - 1 prezentacji 

multimedialnej  

brak danych 

Wypędzeni 1939 - wystawa 
poświęcona deportacjom 
obywateli polskich z ziem 

wcielonych do Rzeszy w 1939 
roku 

Związek Miast Polskich od 01-10-2020  
do 31-12-2020 

Publikacja dwujęzyczna na stronie 
wypędzeni1939.pl; Przewodnik metodyczny 

i konspekt lekcji muzealnych; Językowa 
wersja litewska plansz Wystawy 

brak danych 

Fotografia u podstaw - cykl 
warsztatów z podstaw fotografii 
prowadzonych przez artystów 

ZPAF 

Związek Polskich Artystów 
Fotografików Okręg 

Wielkopolski 

od 01-07-2020  
do 31-12-2020 

- Przeprowadzono 2 warsztaty z podstaw 
fotografii. Jedne w Starym Ratuszu w 
Gnieźnie i jedne w Jeżyckim Ośrodku 

Kultury w Poznaniu, 
- Przygotowano i opublikowano 3 filmy 

instruktażowe dot. kompozycji 
fotograficznej, luksografii oraz fotografii 

otworkowe. 

2 grupy po 6 osób 
(bezpośrednio) 

6000 odbiorców filmów 
instruktażowych 

 
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego, z zakresu działalności w 
obszarze ekologii  i  ochrony zwierząt  oraz  
ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego  pn. 

„Program poprawy warunków fitosanitarnych 

Program poprawy warunków 
fitosanitarnych rodzin pszczelich, 

poprzez wsparcie finansowe 
zakupu węzy pszczelej 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 
Północnej w Chodzieży 

30.11.2020 - Poprawa zdrowotności rodzin pszczelich                                    
- zakup i rozdysponowanie  44 324, 9 

kilogramów węzy pszczelej                                                                            
- wymiana węzy w 140034 pniach 

pszczelich 

4633 
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rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe 
zakupu węzy pszczelej” 

 
Uchwała nr 1929/2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 27 lutego 2020 roku. 

 
 

Otwarty konkurs ofert pn. "Nasza wieś naszą 
wspólną sprawą". 

 
Uchwała nr 2172/2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Rewitalizacja stawu w cieniu 
lubińskiej wieży 

Stowarzyszenie Oliwskie 
Słoneczko 

17.08.2020-30.10.2020 Rewitalizacja terenu wokół stawu 1100 

Łomów wsią zieloną i przyjazną Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łomowie 

16.08.2020-24.09.2020 Zagospodarowanie przestrzeni (ławki, płot, 
nasadzenia) 

160 

Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Szadek 

Kółko Rolnicze w Szadku 15.08.2020-15.11.2020 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej 

239 

Folder promujący Sołectwo 
Chełmce 

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

15.08.2020-15.11.2020 Druk katalogów 200 

Powrót do przeszłości - 
rozwijamy ofertę muzeum  

w Szczepankowie 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi 

"Szczepany" 

15.08.2020-15.11.2020 Strona internetowa, materiały promocyjne, 
warsztaty 

552 

Zakup materiałów promocyjnych 
Klubu MORSA Drawsko i 

sołectwa Drawsko 

Klub MORSA Drawsko 15.08.2020-15.11.2020 Zakup materiałów promocyjnych 6000 

Remont i wyposażenie miejsca 
spotkań dla mieszkańców w 

świetlicy wiejskiej w Komorzu 
Przybysławskim 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Komorzu 

16.08.2020-15.10.2020 Remont i wyposażenie świetlicy brak danych 

Wieś Wrząca - miejsce blisko 
ludzi 

Koło Gospodyń Wiejskich 
we wsi Wrząca 

15.08.2020-15.11.2020 Wydanie kalendarza, medale 
okolicznościowe 

500 

Promocja idei Odnowy Wsi w 
miejscowości Brudzyń poprzez 

wykonanie folderu o historii 
sołectwa i zakup wyposażenia 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brudzyniu 

15.08.2020-26.09.2020 wykonanie folderu o historii sołectwa i 
zakup wyposażenia 

200 

Mieszkańców Grodźca 
pobudzamy i do wspólnej pracy 

na rzecz miejscowości zachęcamy 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grodźcu 

15.08.2020-15.11.2020 Uporządkowanie terenu (zakup koszy, 
ławek, krzeseł) 

2000 

Korzecznik - historia wczoraj i 
dziś 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Integracji 

Środowiska Lokalnego "Z 
Edukacją w Przyszłość" 

15.08.2020-15.11.2020 Konkursy z nagrodami 600 
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Gospodarnie i z zapałem 
przywracamy blask sali OSP w 

Parkowie 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Parkowie 

15.08.2020-30.10.2020 Remont podłogi w sali OSP 1200 

Razem na scenie Stowarzyszenie "Kuklinów" 16.08.2020-14.11.2020 Zakup sceny mobilnej 120 
Mało nas do pieczenia chleba Stowarzyszenie "Unia 

Nadwarciańska" 
06.09.2020-31.10.2020 Warsztaty kulinarne 20 

PLECEMIN - historia z uśmiechem Stowarzyszenie Odnowy i 
Rozwoju Wsi Plecemin 

16.08.2020-15.11.2020 Publikacja promująca sołectwo i jego 
historię 

1000 

Aktywnie działamy, 
bezpieczeństwo zwiększamy 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kopciu 

23.08.2020-06.11.2020 Remont ogrodzenia wokół Sali brak danych 

Doposażenie 
wielopokoleniowego miejsca 

rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców wsi Kamiennika 

wraz z drobnym remontem 
poddasza na magazynowanie 

zakupionego wyposażenia 

Stowarzyszenie "Nasza 
Wieś Naszym Domem" 

15.08.2020-15.11.2020 Remont poddasza, zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej i wyposażenie altany 

250 

Radość płynąca z grania - zakup 
mundurów reprezentacyjnych 

dla członków Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Rychnów 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Blizanów 

16.08.2020-15.11.2020 Zakup strojów scenicznych 15 

Strażackie tradycje w Gminie i 
Mieście Stawiszyn 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Piątku Małym 

15.08.2020-15.11.2020 Remont wozu strażackiego 42 

Folklor muzyczny łączy pokolenia Fundacja "Dąbie Naszych 
Marzeń" 

17.08.2020-31.10.2020 Warsztaty muzyczne 40 

Biskup Kozal wśród nas Stowarzyszenie Nasze 
Kobierno 

16.08.2020-15.11.2020 Mural na ścianie, szkolenie, wieczornica z 
wystepami (online) 

300 

Orkiestra tu, orkiestra tam - od 
100 lat pięknie nam gra 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brudzewie 

16.08.2020-30.09.2020 Zakup instrumentów muzycznych 6160 

Budowa wiaty rekreacyjnej obok 
sali OSP w Kolonii Ostrowskiej 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Kolonia Ostrowska-

Świerczyna 

26.08.2020-15.11.2020 Wykonanie wiaty rekreacyjnej brak danych  

Z zamkiem w tle Ochotnicza Straż Pożarna w 
Borysławicach 

15.08.2020-15.11.2020 Pokaz rycerski, altana, tablica historyczna, 
wypposażenie altany (stoły, kosze stojak) 

230 

Budowa wiejskiej altany 
środowiskowej w Piotrowicach 
celem rozwoju infrastruktury 
lokalnej Ochotniczej Straży 

Pożarnej i integracji społecznej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Piotrowicach 

15.08.2020-26.09.2020 Wykonanie altany i zakup grilla gazowego 500 
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Doposażenie w przenośne 
bramki oraz  obciążniki do 

bramek 

Gminny Klub Sportowy 
"ISKRA PROSNA" 

Sieroszewice 

16.08.2020-15.09.2020 Zakup bramek 100 

Doposażenie boiska sportowego 
LZS w Siedlikowie w kontener 

magazynowy 

Ludowy Zespół Sportowy w 
Siedlikowie 

15.08.2020-15.11.2020 zakup kontenera magazynowego 100 

Inicjatywa strażacka w Biadkach Ochotnicza Straż Pożarna w 
Biadkach 

15.08.2020-15.11.2020 Doposażenie remizy w stoły i krzesła, 
warsztaty 

285 

Chwila oddechu na szlaku Parafia pw. Wszystkich 
Świętych w Liskowie 

15.08.2020-31.10.2020 Wybudowanie altany 1000 

Pieczemy w nowej świetlicy 
wiejskiej we Wrzeszczynie 

Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej "Rabarbar" 

15.09.2020-15.11.2020 Warsztaty kulinarne 80 

Zielony dziedziniec Kultury Stowarzyszenie "Powidz, że 
jest fajnie" 

01.09.2020-31.10.2020 Zagospodarowanie placu przed domem 
kultury - stworzenie ogrodu do organizacji 

imprez 

brak danych 

Zakup instrumentów muzycznych 
dla orkiestry dętej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kamieniu 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kamieniu 

15.11.2020-15.11.2020 Zakup instrumentów muzycznych 35 

Miejsce spotkań i zabawy Stowarzyszenie Aktywni dla 
Małgowa 

07.09.2020-27.09.2020 Zakup ławek i stołów i namiotu 346 

Jesienne potrawy przyprawione 
tradycją 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Michałowie 

01.09.2020-15.11.2020 Remont sanitariatów, 150 

Podkuźnica dobrze znana na 
spotkania mieszkańców będzie 

przygotowana 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kraszewice 

01.09.2020-30.10.2020 Zakup wyspozażenia do altany (grill i stoły) brak danych 

Stawiamy na bezpieczeństwo - 
Remont płotu i części operacyjnej 
sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Palatach 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Palatach 

17.08.2020-06.11.2020 Remont płotu i sali OSP brak danych 

Akademia liderów Gminy 
Kołaczkowo 

Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie 

15.08.2020-12.11.2020 Szkolenie dot. odnowy wsi 17 

"Stoję na środku ulicy w mej 
ukochanej Kuźnicy…" - rozwój 
tożsamości wiejskiej w Kuźnicy 

Grabowskiej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kuźnicy Grabowskiej 

16.08.2020-31.10.2020 Zagospodarowanie terenu (zadaszenie, 
oświetlenie, utwardzenie) i zakup 

wyposażenia 

583 

 
 

Biskupizna! Fundacja Muzyka 
Zakorzeniona 

15.08.2020-15.11.2020 Nagranie albumu muzycznego z muzyką 
ludową 

500 
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DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację  

w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2020. 

 
1) „Popularyzacja  turystyki i krajoznawstwa oraz  

upowszechnianie  wiedzy  o walorach 
turystycznych województwa wielkopolskiego” 

 
Uchwała Nr 1612/2019  Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 
 

 XLIII Ogólnopolski Wiosenny 
Rajd do Kobylnicy 

Oddział PTTK Pracowników 
Kolejowych  
w Poznaniu 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

XXXIV Ogólnopolski Rajd 
Szlakiem Powstania 

Wielkopolskiego do Lusowa 

Oddział PTTK Pracowników 
Kolejowych 
w Poznaniu 

Organizacja 54 Wiosennego 
Rajdu Turystyczno-

Krajoznawczego pn. "Ruszaj się 
bo zardzewiejesz" 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział H.Cegielski - 
Poznań S.A. 
w Poznaniu 

Centralny Zlot Laureatów XXVII 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Konkursu Krajoznawczego 
"Poznajemy Ojcowiznę" 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

Oddział w Szamotułach 

XVI Szkolenie Przedstawicieli 
Oddziałów PTTK Województwa 

Wielkopolskiego 

Wielkopolska Korporacja 
Oddziałów Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego 

w Poznaniu 

59 Ogólnopolski Rajd „Jesień 
Chopinowska” 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Zarząd Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

w Ostrowie Wielkopolskim 

Organizacja dwóch imprez z cyklu 
"ROWEREM DO ..." 

Unia Gospodarcza Regionu 
Śremskiego - Śremski 

Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczościw Śremie 
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Popularyzacja Turystyki i 
Krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 

województwa wielkopolskiego 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

w Poznaniu 

"Aktywna Warta" - oznakowanie 
tras aktywności w dolinie rzeki 

Warty 

"SPORT CHALLENGE - 
Fundacja Wspierania 
Aktywności Fizycznej" 

w Mielnie 

4 Pory Roku w kajaku Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystki i 
Rekreacji Wodnej WARTA   

 
2020.04.09- 2020.12.10 

# zorganizowanie 1 spływu kajakowego 
składającego się z 4 etapów 
# umożliwienie zdobycia punktów 
potrzebnych do uzyskania odznak 
kajakowych 
# zdobycie przez uczestników punktów do 
klasyfikacji końcowej spływu 
# promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski 
# zwiększenie wiedzy na temat 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad 
wodą 
# zwiększenie świadomości w zakresie 
ekologii i ochrony środowiska oraz życia w 
trzeźwości 

173 

22. Spływ Kajakowy „Integracja – 
Warta 2020” 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystki i 
Rekreacji Wodnej WARTA  

2020.04.09 – 2020.06.30 # zorganizowanie 1 spływu kajakowego dla 
50 uczestników - dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym wraz z opiekunami z terenu 
województwa wielkopolskiego, w 
szczególności osób niepełnosprawnych i 
poszkodowanych przez los 
# zdobycie punktów koniecznych do 
uzyskania odznak kajakowych 

50 

Spływy kajakowe „Aktywnie - 
Zdrowo - Naukowo” 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystki i 
Rekreacji Wodnej WARTA  

2020.04.09 – 2020.10.31 # zorganizowanie 5 spływów kajakowych 
oraz 1 zajęć podsumowujących zadanie dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z 
opiekunami z województwa 
wielkopolskiego i miasta Poznania 
# zwiększenie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa nad wodą 
# zwiększenie świadomości w zakresie 
ekologii i ochrony przyrody 

127 
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XI Spływ kajakowy szlakiem 
"Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „MARINA”  

 2020.07.13 – 2020.10.31 # promocja walorów turystyczno-
krajoznawczych Wielkiej Pętli Wielkopolski 
# promocja aktywnego wypoczynku, 
zdrowego stylu życia 
# promocja akwenów regionu konińskiego 
# popularyzacja aktywnego spędzania czasu 
w regionie konińskim 
# wykreowania wizerunku Ziemi Konińskiej 
jako atrakcyjnego miejsca do rozwoju 
turystyki wodnej 
# zorganizowanie 1 imprezy turystycznej o 
zasięgu wojewódzkim 
# podniesienie świadomości osób 
uczestniczących w spływie o atrakcyjności 
regionu na płaszczyźnie turystyki aktywnej, 
bogatej w jeziora oraz cieki wodne 
# zwiększenie zainteresowania nowymi 
trasami do uprawiania turystyki kajakowej 
wśród dzieci, młodzieży, osób starszych i 
niepełnosprawnych 

110 

Organizacja VI Ogólnopolskiego 
Rajdu "Śrem i okolice z siodełka 

roweru" 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział H. Cegielski - 
Poznań S.A.  

 
2020.04.09 – 2020.11.30 

# pełniejsze zaspokojenie potrzeb i 
podniesienie poziomu życia mieszkańców 
woj. wlkp. 
# upowszechnianie turystyki i 
krajoznawstwa oraz edukacji krajoznawczej 
wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych 
oraz osób z niepełnosprawnościami 
# popularyzacja walorów turystycznych 
woj. wlkp. wśród turystów 
# promocja atrakcji turystycznych regionu 
śremskiego, poznańskiego, kościańskiego 
# promocja aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu 
# popularyzacja turystyki rowerowej i 
krajoznawstwa 
# integracja i budowanie relacji przez 
uczestników rajdu, wymiana doświadczeń 

60 

Wydanie publikacji „Atrakcje 
turystyczne. Okolice Poznania” 

Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna  

2020.06.03-2020.12.31 # przygotowanie i wydrukowanie nowego, 
rozszerzonego, uzupełnionego i 
zaktualizowanego wydania bezpłatnego 
wydawnictwa# pełniejsze zaspokajanie 

nie dotyczy 
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potrzeb rekreacyjno-turystycznych 
mieszkańców województwa 
wielkopolskiego# upowszechnianie 
turystyki# podniesienie poziomu życia 
mieszkańców woj. wlkp.# zwiększenie 
konkurencyjności aglomeracji poznańskiej i 
całego województwa# zwiększenie 
skuteczności prowadzonych działań 
promocyjnych# zwiększenie 
zainteresowania atrakcjami turystycznymi 
okolic Poznania 

Rowerowy quest „Śladami Zofii 
Urbanowskiej po Ziemi 

Konińskiej” 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „MARINA”  

2020.09.25 – 2020.12.25 # promocja Konina i regionu konińskiego 
jako atrakcyjnej propozycji zwiedzania 
ciekawych historycznie i kulturowo miejsc 
połączonej z aktywnością na rowerze 
# poszerzanie wiedzy mieszkańców na 
temat własnego miejsca zamieszkania, 
odkrywanie przed turystami walorów 
turystyczno-krajoznawczych miasta Konina 
i powiatu konińskiego 
# propagowanie form aktywnego 
wypoczynku wśród mieszkańców regionu, 
osób spoza tego obszaru oraz spoza 
województwa 
# popularyzacja questów jako formy 
aktywności połączonej ze zwiedzaniem oraz 
edukacją 
# zwiększenie zainteresowania turystyką w 
regionie konińskim grupy docelowej 
(rodziny z dziećmi) 

nie dotyczy 

Klaster Turystyczny „Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce”  

Szkolenia informacyjno-
przewodnickie na Szlaku 

Piastowskim 

2020.08.31 – 2020.12.31 # wzrost poziomu wiedzy wśród 
uczestników szkolenia 
# zintensyfikowanie działań związanych z 
obsługą turystów w zakresie przekazywania 
rzetelnych informacji nt. oferty turystycznej 
Szlaku Piastowskiego 
# uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy 
uczestników  
# wzmocnienie pozycji poszczególnych 
atrakcji, jako miejsc z kompleksowym 
zapleczem informacyjnym 

92 
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Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  

w roku 2020. 
 

2)  „Poprawa  stanu  bezpłatnej,  
ogólnodostępnej  infrastruktury  turystycznej  

oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na 
terenie województwa wielkopolskiego”. 

 
Uchwała Nr 1612/2019  Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd 

Oddziału Ostrów Wielkopolski 

Odnowienie szlaków 
rowerowych i infrastruktury 

turystycznej w mieście 
Ostrów Wielkopolski, 

gminach Ostrów 
Wielkopolski, Nowe 

Skalmierzyce, Raszków, 
Przygodzice, Odolanów i 

Sośnie będące 
uzupełnieniem 

Transwielkopolskiej Trasy 
Rowerowej wchodzącej w 
skład WSSR. Odnowienie 
odcinka TTR w granicach 

przebiegu w powiecie 
ostrowskim. 

 

2020.04.08 – 2020.10.15 # odnowienie oznakowania szlaków 
turystycznych 
# poprawa przejezdności szlaków dla 
turystów kolarzy 
# wydanie folderu (wydzieranki) ze 
szlakami turystycznymi na terenie gmin 
Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, 
Przygodzice, Odolanów i Sośnie 

nie dotyczy 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
"Puszcza Pyzdrska" 

Rowerem po Puszczy 2020.04.15 – 2020.12.15 # zaadoptowanie 16 przystanków 
autobusowych 
# ustawienie plansz informaycjnych 
# wzrost zainteresowania Puszczą Pyzdrską 

nie dotyczy 

"SPORT CHALLENGE - Fundacja 
Wspierania Aktywności 

Fizycznej" 

 "Aktywna Warta" - 
oznakowanie tras 

aktywności w dolinie rzeki 
Warty 

2020.04.30 – 2020.10.31 nie dotyczy nie dotyczy 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 

 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku 
Piastowskim” ”. 

 
Uchwała Nr 1613/2019  Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 
 
 

Klaster Turystyczny "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce" 

V Weekend na Szlaku 
Piastowskim 

2020.03.03 – 2020.07.21 Rozwiązanie umowy na mocy 
porozumienia stron w skutek wystąpienia 
okoliczności uniemożliwiających 
wykonanie umowy. 

nie dotyczy 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych 

Organizacja cyklu turniejów 
"Grand Prix Wielkopolski dzieci w 

hokeju na trawie" 

Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoły Podstawowej nr 5 

"SWAREK" Swarzędz 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

Wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 

brak dotacji 



40 
 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020. 

 
Organizacja  na  terenie  województwa  
wielkopolskiego  imprez  lub  jednolitych 
tematycznie cykli imprez: 

 
a) sportowych  o  randze  wojewódzkiej,  
ogólnopolskiej  i  międzynarodowej  (sport 
wyczynowy), 
 
b) sportowych i rekreacyjnych opartych na 
współzawodnictwie o zasięgu minimum 
ponadlokalnym,  subregionalnym,     
wojewódzkim,  ogólnopolskim   
i międzynarodowym (sport powszechny). 

 
Uchwała Nr 1659/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku. 

 

XVIII Puchar Polski w Brazylijskim 
Jiu-Jitsu 

Klub Sportowy Copacabana 
Konin 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2020" w dziedzinie kultury fizycznej. 

brak dotacji 

Wielkopolski finał turnieju "Z 
podwórka na stadion" 

Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

III Integracyjny Turniej Piłki 
Siatkowej Granej na Siedząco 

Indra Cup 2020 

Stowarzyszenie KS Indra 
Kaźmierz 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Mistrzostwa Polski Weteranów i 
Amatorów 

Klub Sportowy Akademia 
Judo w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
24.10.2020 

133 

VIII Mistrzostwa Polski Osób z 
niepełnosprawnościami w Judo 

Klub Sportowy Akademia 
Judo  

w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
03.10.2020 

81 

Drużynowe Międzynarodowe 
Zawody Judo o Puchar Israela 

Hernandez 

Klub Sportowy Akademia 
Judo w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
25-27.09.2020 

32 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez 

sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 

międzynarodowej (sport 
wyczynowy) na terenie 

województwa wielkopolskiego 
(XVIII Międzynarodowe Zawody 

w Chodzie Sportowym w 
Zaniemyślu) 

 Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe               

w Poznaniu 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
"OLIMPIA CUP'2020" 

Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpia" Strzyżewko 

01.04 - 31.12.2020/ 
03.10.2020 

40 drużyn 

XVII Włościańskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami – 
„Memoriał dr. Ireneusza 

Maślińskiego” 

Stowarzyszenie Sportowe 
"PEGAZ" Śmigiel 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Zawody kolarskie w Gostyniu Kolarski Klub Sportowy 
"Gostyń" 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez: - sportowych rangi 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 

Uczniowski Klub Sportowy 
„KUSY” Gniezno 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 
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wyczynowy), – sportowych i 
sportowo – rekreacyjnych o 

zasięgu minimum 
ponadlokalnym, subregionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny), na terenie 

województwa wielkopolskiego. 
Nazwa zadania: XII 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH, XVI 

MEMORIAŁ IM. ROMANA 
PARYSKA GNIEZNO 04-06 

CZERWCA 2020 

VII Integracyjna Olimpiada 
Sportowa 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
"PRZYJACIEL" Oborniki 

 brak dotacji 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez: - 

sportowych o 
randze wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 

wyczynowy), - sportowych i 
rekreacyjnych opartych na 

współzawodnictwie o zasięgu 
minimum ponadlokalnym*, 

subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

międzynarodowym (sport 
powszechny) "VIII Bieg 

przełajowy „ KAPI Grand Prix 
2020" 

Stowarzysznie La Spartakus 
Poznań 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Organizacja 53 
Międzynarodowego Maratonu 
Pływackiego pn. "Wpław przez 

Kiekrz" 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 

01.04 - 31.12.2020/ 
11.07.2020 

25 
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Otwarte Mistrzostwa Poznania w 
pływaniu na wodach otwartych 

Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Słupsku 

01.04 - 31.12.2020/ 
22.08.2020 

108 

Międzychodzka Dziesiątka "z 
pompą" 

Stowarzyszenie Nowy 
Międzychód 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Organizacja Mistrzostw Świata 
Seniorów, Seniorek oraz 

Juniorów i Juniorek w Sumo 

Polski Związek Sumo Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

VIII Ogólnopolski Turniej Karate 
SATORI CUP 

Stowarzyszenie "SATORI" 
Krajenka 

01.04 - 31.12.2020/ 
03.10.2020 

246 

IV Wolsztyński Maraton 
Rowerowy 

Klub Kolarski Fala Park 
Wolsztyn 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

GRAMY W BOCCE Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne Polska 

Wielkopolskie-Konin 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Mistrzostwa Europy Seniorów w 
Wioślarstwie 

"Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo" 

01.04 - 31.12.2020/ 
09.11.2020 

643 

19. Otwarty Maraton Kajakowy 
„Warta Challenge 2020” 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystyki i 
Rekreacji Wodnej WARTA 

Poznań 

01.04 - 31.12.2020/  
19-21.06.2020 

52 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie imprez 
sportowych rangi wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej,i 
międzynarodowej na terenie 

Województwa. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Dąbrówka" 

Poznań 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

International Windsurfing 
Regatta 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał" w 

Kaliszu 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

ARMAGEDON ACTIVE KAMIEŃ STOWARZYSZENIE 
RAJSPORT ACTIVE Sieradz 

01.04 - 31.12.2020/ 
08.08.2020 

501 

Puchar Wielkopolski w rugby Rugby Klub Sparta Jarocin 01.04 - 31.12.2020/ 
13.09.2020 

250 (20 zespołów) 

Regaty Kajakowe Memoriał T. 
Pasika 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie  "ktw" 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
ŚWIATA W KRĘGLASTWIE 
KLASYCZNYM SENIORÓW 

POLSKI ZWIĄZEK 
KRĘGLARSKI 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Regaty Wioślarskie w ramach 
Warsztatów Wioślarskich 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 
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XIV Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy - ''Memoriał Józefa 

Moczyńskiego'' 

Klub Sportowy "Sobieski" 
Poznań 

01.04 - 31.12.2020/  
9-10.10.2020 

137 

Mistrzostwa Polski Młodzików i 
Młodziczek w judo 

Okręgowy Związek Judo w 
Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/  
12-14.12.2020 

451 

Mistrzostwa Nordic Walking w 
Prusimiu 

Fundacja Olandia Prusim Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez- sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej ( sport 

wyczynowy) - sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i 
międzynarodowym ( sport 

powszechny) na terenie 
województwa wielkopolskiego. IX 

Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka w tenisie 

stołowym 

Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego w 

Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
27.09.2020 

75 

XIX Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im.Wiesława Gąsiorka 

2020 

FUNDACJA TENISOWA 
IM.WIESŁAWA GĄSIORKA w 

Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
 15-18.08.2020 

50 

Organizacja zawodów Pucharu 
Europy Juniorów w Judo Poznań 

2020 

Okręgowy Związek Judo w 
Poznaniu 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

XV Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 

gwiazd" 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Z 
Floretem Do Gwiazd" 

Poznań 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Bieg Olimpijski Racot 2020 Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Międzynarodowy Turniej Kajak 
Polo 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

01.04 - 31.12.2020/ 
15.08.2020 

255 

Memoriał im. Blanki Rusinek Uczniowski Klub Sportowy 
SZAMOTULANIN przy 

01.04 - 31.12.2020/ 
29.11.2020 

115 
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Zespole Szkół Nr 3 im. 
Hugona Kołłątaja 

XIV Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski 

Streetball" 2020 

Kaliskie Towarzystwo 
Koszykówki Młodzieżowej i 

Amatorskiej 

01.04 - 31.12.2020/  
21-23.08.2020 

106 

44 GRAND PRIX WOJCIECHA 
FIBAKA 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Nocne Kryterium Kolarskie - 
Memoriał Józefa Jankowskiego 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

01.04 - 31.12.2020/ 
24.09.2020 

107 

XXI MIĘDZYNARODOWE 
MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - 

TALEX OPEN 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 24-
30.08.2020 

64 

Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Wielkopolskiego 

w Wioślarstwie 

Wielkopolski Związek 
Towarzystw Wioślarskich 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Organizacja XXXVIII Turnieju 
"Wielkopolska Zaprasza 2020" w 

kręglarstwie młodzieżowym 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/  
24-27.09.2020 

64 

Polish Talent Cup w rugby Rugby Klub Sparta Jarocin 01.04 - 31.12.2020/ 
11.10.2020 

250 (20 zespołów) 

Olimpiada Bez Barier Racot 2020 Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Jerzego Kryjoma 

Towarzystwo Piłkarskie 
"OSTROVIA 1909" Ostrów 

Wlkp. 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Zawody na Ergometrze 
Wioślarskim 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

XII Memoriał Jigoro Kano w Judo-
Szansą dla Każdego 

Klub Sportowy Akademia 
Judo w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
25.10.2020 

214 

Organizacja VII Hokejowego 
Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu 

Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoły Podstawowej nr 5 

"Swarek" Swarzędz 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Miedzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej 

"Lech Cup U-12 2020" 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej "Kolejorz" 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane  

brak dotacji 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez portowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 

Jeździecki Klub Sportowy 
Przybyszewo przy Wyższej 

Szkole Marketingu i 
Zarządzania w Lesznie 

01.04  - 31.12.2020/ 
27-29.11.2020 

88 
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międzynarodowej (sport 
wyczynowy) - Halowe Zawody 

Ogólnopolskie w Skokach Przez 
Przeszkody HZO-B1* - Memoriał 

Jacka Wierzchowieckiego 

XXIX Młodzieżowy Turniej Piłki 
Ręcznej 

MKS Poznań 01.04 - 31.12.2020/ 
12.12.2020 

118 (8 zespołów) 

Organizacja XLI Memoriału 
W.Zielińskiego i J.Krukowskiego 
w kręglarstwie młodzieżowym o 

charakterze ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020/ 
02.12.2020 

130 

XVI Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 

gwiazd" 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Z 
Floretem Do Gwiazd" 

Poznań 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane 

brak dotacji 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020. 

 
2)  „Poprawa  i  rozwój  infrastruktury  sportowej  

na  terenie  województwa wielkopolskiego”. 
 

Uchwała Nr 1659/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

Remont motorówek i 
doposażenie sprzętowe klubu 
windsurfingowego w Kaliszu 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał" w 

Kaliszu 

01.04 - 31.12.2020  brak danych 

Remont dachu obiektów 
sportowych K.S. Posnania 

Klub Sportowy "Posnania" 
Poznań 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Umożliwienie młodzieży z małych 
środowisk osiąganie mistrzostwa 

sportowego w podnoszeniu 
ciężarów ,poszerzanie miejsc 

dostępu do uprawiania 
dyscypliny. 

Ludowy Klub Sportowy 
"Budowlani - Całus" Nowy 

Tomyśl 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Rozwój sekcji żeglarskiej dzieci 
młodzieży w klasach 

początkujących, 
przedolimpijskich oraz 

olimpijskich. 

WIELKOPOLSKA 
ORGANIZACJA 

WOJEWÓDZKA LIGA 
OBRONY KRAJU  

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Doposażenie bazy sportowej 
Kaliskiego Towarzystwa 

Kolarskiego służącej szkoleniu 
dzieci i młodzieży w kolarstwie. 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Rozwój bazy sportowej Klubu 
poprzez zakup silnika do łodzi 

ratunkowej 

Klub Żeglarski "kotwica" 01.04 - 31.12.2020 brak danych 
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Remont siłowni w obiekcie 
Przystani Letniej 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "KTW" 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Remont kortu tenisowego Wielkopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Remont Historycznej Strzelnicy 
Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Murowanej 

Goślinie 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Remont kortów tenisowych Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
w roku 2020 - wioślarstwo w 

Polonii. 

Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia T.Z. w Poznaniu 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Remont Podłogi Hali Sportowej i 
Sauny 

Klub Sportowy "Sobieski" 01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego - Remont strefy 
sterowania w kręgielni KS Czarna 

Kula w Poznaniu 

Klub Sportowy "Czarna 
Kula" 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

DOPOSAŻENIE BAZY SPORTÓW 
WODNYCH W GRÓDKU 

KRAJEŃSKIM W DROBNY SPRZĘT 
SPORTOWY 

Klub Sportowy "Energetyk" 01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Remont ośrodka jeździeckiego 
Baborówko 

Stowarzyszenie Jeździeckie 
Baborówko 

01.04 - 31.12.2020 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie powierzenia zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 pn. 

„Organizacja „Otwarcia sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski”. 

 
Uchwała Nr 1776/2020  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku 

 

Otwarcie sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 

Międzychodzkie 
Towarzystwo Turystyki i 

Sportów Wodnych 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

Z Wielkopolski na Koniec Świata - 
Odnowienie oznakowania Drogi 

św. Jakuba w Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Przyjaciele 
Dróg św. Jakuba w Polsce 

2020.08.01 – 2020.11.30 # odnowiono oznakowanie Drogi św. 
Jakuba w Wielkopolsce (łącznie 460 km) 

nie dotyczy 
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turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy  
i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2020 
pn. „Odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba 

w Wielkopolsce”. 
 

Uchwała Nr 2234/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 roku 

 

# zaktualizowano 3 ślady GPS 
# powstały 3 mapy cyfrowe 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację,  

w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym)  
w roku 2020 pn.: Organizacja zimowego 

wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii 
zimowych), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym,  w  ramach  profilaktyki  
selektywnej dla  dzieci i  młodzieży z rodzin  

z problemem uzależnień. 
 

Uchwała Nr 1582/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

Stop uzależnieniom! 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

27-01-2020 / 09-02-2020 

Zorganizowanie socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień; nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku i 
zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 
 

25 

Aktywne ferie dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi 

Moszczanka i Skrzebowa; 
Moszczanka 

27-01-2020 / 08-02-2020 45 

Jedziemy się DOTLENIĆ Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; Bydgoszcz 

28-01-2020 / 07-02-2020 90 

Podróż marzeń Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 
Słupecki; Piotrowice 

27-01-2020 / 02-02-2020 50 

Zimowa przygoda 3 - wypoczynek 
połączony z socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

02-02-2020 / 09-02-2020 49 

Zima na stoku Uczniowski 
Socjoterapeutyczny Klub 

Sportowy Rodzice-
Dzieciom; Gniezno 

01-02-2020 / 09-02-2020 30 

Śnieżne zabawy MAKSIA-
profilaktyczny obóz zimowy 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego; Gniezno 
27-01-2020 / 03-02-2020 30 
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Zimowisko w Poroninie - 
organizacja wypoczynku 
zimowego połączonego z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

27-01-2020 / 02-02-2020 75 

Zimowa przygoda na nartach Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej FORUM 
MŁODYCH; Pleszew 

31-01-2020 / 08-02-2020 50 

JESTEM WAŻNY - obóz zimowy 
połączony z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym, w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci 

i młodzieży z problemem 
uzależnień 

Stowarzyszenie Razem 
Warto przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych; Słupca 

03-02-2020 / 09-02-2020 44 

W Zakopanem na sportowo - 
STOP uzależnieniom 

Uczniowski Klub Sportowy 
ISKRA; Sarbice 

27-01-2020 / 07-02-2020 40 

Wesołe Wakacje z Zimą 2020 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności 

Lokalnej ANMAR; Słupca 
03-02-2020 / 07-02-2020 27 

FERIE 2020 Stowarzyszenie Centrum 
Zdrowia i Edukacji PRIMUM 

VIVERE; Wągrowiec 
27-01-2020 / 02-02-2020 41 

Sztuka dojrzewania - Ja i moja 
rodzina 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia; Kalisz 

01-02-2020 / 08-02-2020 40 

Otwarty  konkurs ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym)  
w roku 2020: 

 
Organizacja wypoczynku wakacyjnego  

(w okresie wakacji letnich), połączonego z 
oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci 

i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień  
 

Uchwała Nr 2222/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. 

 

Aktywne wakacje dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy Wsi 

Moszczanka i Skrzebowa; 
Moszczanka 

01-08-2020 / 08-08-2020 36 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat 

Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; Bydgoszcz 

04-08-2020 / 13-08-2020 84 

Lato w Poroninie Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

01-08-2020 / 14-08-2020 44 

Wakacyjne ABC - Aktywnie 
Bezpiecznie Ciekawie 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
Nieskończoność; Sarbice 

10-08-2020 / 20-08-2020 20 

Letnia akademia socjoterapii w 
Jastrzębiej Górze - organizacja 
wypoczynku wakacyjnego (w 

okresie wakacji letnich), 

Stowarzyszenie Profilaktyki, 
Edukacji, Promocji Zdrowia 

i Rehabilitacji; Konin 
07-08-2020 / 16-08-2020 146 
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połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym, w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
Sztuka dojrzewania - Wierzę w 

siebie i rozumiem innych 
Dom Zakonny 

Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia; Kalisz 

13-08-2020 / 22-08-2020 40 

Bezpieczne wakacje 2020 - 
Zakopane MIMO WSZYSTKO 

Uczniowski Klub Sportowy 
ISKRA; Sarbice 

02-08-2020 / 27-08-2020 25 

Moje wakacje w górach Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej FORUM 
MŁODYCH; Pleszew 

10-08-2020 / 24-08-2020 48 

Wakacyjna akademia socjoterapii 
w Karpaczu 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

14-08-2020 / 24-08-2020 99 

Otwarty konkurs ofert  na  realizację  zadań  
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego   

z  dziedziny  ochrony  i  promocji  zdrowia,   
w  tym  działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej w 2020 roku: 

 
Organizowanie szkoleń, warsztatów 

edukacyjnych oraz webinariów podnoszących 
wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony 

 i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących 
chorób stanowiących główne problemy 
zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 

 
Uchwała  Nr 2444/2020  Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. 
 

PoZdro! Wielkopolska 
 

Fundacja Medicover 12-10-2020 / 31-12-2020 *przeprowadzenie 8 webinariów dla dzieci i 
młodzieży oraz ich 
Rodziców/opiekunów/członków rodzin z 
dietetykiem, psychologiem, lekarzem i 
koordynatorem projektu na temat 
nadwagi, otyłości oraz cukrzycy typu 2, 
*wzrost poziomu wiedzy dotyczącej 
zdrowego stylu życia i żywienia u ok.70 % 
uczestników  

1037 

Opiekun w centrum uwagi. 
Psychoedukacja, wsparcie 

społeczne i rozwój kompetencji 
psychospołecznych. 

Stowarzyszenie PSYCHE 
SOMA POLIS 

05-10-2020 / 31-12-2020 *wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu 
strategii radzenia sobie ze stresem 
psychologicznym, zapobiegania 
syndromowi wypalenia i eliminowania 
barier komunikacyjnych opiekunów osób 
zależnych,  

40 

Otwarty konkurs ofert  na  realizację  zadań  
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego   

z  dziedziny  ochrony  i  promocji  zdrowia,   
w  tym  działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej w 2020 roku: 

 

Promowanie idei krwiodawstwa i 
dawstwa szpiku wśród 

mieszkańców Wielkopolski 

Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 
Poznaniu 

21-09-2020 / 31-12-2020 *zorganizowanie 24 akcji poboru krwi i 
promocji honorowego krwiodawstwa, w 
tym akcji promocyjnych dotyczących 
poboru osocza ozdrowieńców,  
*zorganizowanie konkursu na plakat 
propagujący honorowe krwiodawstwa w 

1207 
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Promowanie idei krwiodawstwa  
i dawstwa szpiku wśród mieszkańców 

Wielkopolski 
 

Uchwała  Nr 2444/2020  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego  z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

środowiskach młodzieżowych dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego   

z  dziedziny  ochrony i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
w 2020 roku: 

 
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących 

ochrony i promocji zdrowia, w szczególności 
dotyczących chorób stanowiących główne 

problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski  
- II EDYCJA  

 
Uchwała Nr 2686/2020  Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z  dnia 10 września 2020 r. 
 

 Wielkopolska zdrowiem silna Fundacja Wspierania 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 

09-11-2020 / 31-12-2020 wydruk i dystrybucja publikacji dot. 
profilaktyki i wczesnego wykrywania 
chorób onkologicznych u dzieci i młodzieży 
oraz publikacja dot. predyspozycji do 
nowotworzenia oraz ochrony zdrowia u 
ozdrowieńców, 

n/d 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego   

dziedziny  ochrony i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
w 2020 roku: 

 
Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa 

szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski 
 - II EDYCJA 

 
Uchwała  Nr 2686/2020 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 r 
 
 

Co należy wiedzieć o leczeniu 
krwią. Pakiet edukacyjny. 

Fundacja Wspierania 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 

09-11-2020 / 31-12-2020 wydanie materiałów edukacyjnych: 2 
tytuły, jeden dla dzieci i młodzieży a drugi 
dla osób dorosłych, które będą edukowały i 
promowały oddawanie krwi oraz 
rejestrowanie się jako dawcy szpiku, 
dodatkowo wydanie kalendarzy, 
kolorowanek i zagadek dla dzieci 

n/d 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 
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Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów zadania 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 
w 2020 roku. 

 
Uchwała Nr 1877/2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 lutego 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Laboratorium Rodziny - wsparcie 
rodzin Południowej Wielkopolski 

Spółdzielnia Socjalna VIVO 15.06.-30.11.2020 - powstanie  Poradni Rodzinnej                                  
-prowadzenie regularnej superwizji zespołu 
pracującego na rzecz dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej i rodzin zastępczych. W 
superwizji uczestniczyło 26 osób                                                                                           
-  powstanie zespołu interdyscyplinarnego. 
Odbyły się 4 spotkania                                                                                  
- Terapia traumy i chronicznego stresu - 
skierowana dla dzieci i dorosłych objętych 
wsparciem Poradni Rodzinnej. 
Przeprowadzono 48 godzin sesji 
terapeutycznych dla 22 osób 

48 osób 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Stowarzyszenie "DZIECKO" 1.06.-30.11.2020 -  przeprowadzenie 30-godzinnych 
warsztatów kompetencyjnych dla 15 
rodziców 
- przeprowadzenie 30-godzinnych 
warsztatów socjoterapeutycznych dla 24 
dzieci i młodzieży 
- przeprowadzenie kampanii społecznej w 
mediach "W rodzinie siła" 
- uruchomienie Ośrodka Poradnictwa 
Rodzinnego i prowadzenie 
specjalistycznego wsparcia rodzinnego  
- przeprowadzenie 10 mediacji rodzinnych 

191 osób  
plus mieszkańcy 

Wielkopolski w ramach 
kampanii społecznej 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Ośrodek Mediacji i Terapii 
Rodzinnej  

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy w 

Koninie 

1.06.-30.11.2020 - utworzenie 1 Ośrodka Mediacji i Terapii 
Rodzinnej 
- przeprowadzenie trzech warsztatów 
szkoleniowych ze specjalistami 

77 osób 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

PROFESJONALNA POMOC DLA 
RODZINY PODSTAWĄ DOBREJ 

ZMIANY 

Stowarzyszenie NASZA 
ALTERNATYWA 

15.06.-30.11.2020 - zrealizowano 120 godzin 
konsultacji/terapii indywidualnej i 
rodzinnej 
- przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjno 
– terapeutyczne nt. myśli i prób 
samobójczych oraz samouszkodzeń 

110 osób 
plus 360 widzów 

spektaklu 
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młodych osób dla młodzieży  
- przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjno 
– terapeutycznych nt. myśli i prób 
samobójczych oraz samouszkodzeń 
młodych osób dla rodziców 
- przygotowanie i wystawienie 2 spektaklii 
profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli 
rodziców szkół ponadpodstawowych 
powiatu leszczyńskiego i ościennych 
powiatów  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Wielkopolska stawia na rodzinę 

Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w Poznaniu 

15.06.-30.11.2020 15 godz. spotkań z prawnikiem (konsultacje 
dla rodziców oraz  porady dla specjalistów 
pracujących z rodzinami), 
28 godz. superwizji dla specjalistów 
pracujących z rodzinami, 

35 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Zespół Downa - Wsparcie na 
starcie. Działania na rzecz rodzin 

wychowujących dziecko z 
zespołem Downa w wieku 0-4 lat 

Fundacja Wspierania 
Integracji Osób 

Niepełnosprawnych Strefa 
Integracji 

22.06.-30.11.2020 - zrealizowano jednorazowe wizyty 
domowe fizjoterapeutki (10 wizyt) i 
neurologopedki (9 wizyt) 
- prowadzono telefon wsparcia 
- prowadzono e-konsultację psychologiczną 
(7 konsultacji) 
- zrealziowano 4 spotkania online grupy 
wsparcia z coachingiem psychologicznym 
- przeprowadzono 5 warsztatów 
integracyjnych dla dzieci z zespołem Downa 
i ich pełnosprawnych rówieśników 
(warsztat umuzykalniający, logorytmiczny, 
sensoryczny, plastyczny, artystyczny) 

88 rodzin 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Nauczę się jak Cię wspierać - 
zajęcia psychoedukacyjne dla 

rodzin, opiekunów i osób z 
otoczenia osób chorujących 

psychicznie 

Stowarzyszenie Osób i 
Rodzin na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego "Zrozumieć i 
Pomóc" 

15.06.-30.11.2020 - przeprowadzenie 15 zajęć po 2 godziny 
zegarowe z psychoedukacji dla rodzin, 
opiekunów i osób z otoczenia osób 
chorujących psychicznie 45 osób 

Przeprowadzenie audytu 
dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami min. 30 
instytucji użyteczności publicznej 

podlegających samorządowi 
województwa wielkopolskiego z 

Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ 

1.06.-30.11.2020 audyt 30 instytucji podlegających 
Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego, 
rekomendacje 30 instytucji pod względem 
ich dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością 

projekt nie zakładał 
udziału beneficjentów 
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wykorzystaniem narzędzia 
pomiaru dostępności instytucji 

użyteczności publicznej dla osób 
z niepełnosprawnościami - 

Wielkopolska dostępna 
Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej - 
W Dobrej i Zdrowej Atmosferze 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Pedagogicznej i Duchowej 

Myśli Św. Urszuli 

01.06.- 30.11.2020 W ramach działania zrealizowano: - 50 
godzin zegarowych zajęć taneczno-
ruchowych - 41 godzin 45-minutowych 
zajęć taneczno-ruchowych. Jest to o 3 
godziny więcej, niż zaplanowano. Liczba 
uczestników: 1. Międzypokoleniowa grupa 
taneczno-ruchowa z powiatu 
szamotulskiego i międzychodzkiego- 23 
osoby; 2. Międzypokoleniowa grupa 
taneczno-ruchowa z powiatu poznańskiego 
i m. Poznań  - 17 osób; 3. Otwarta 
międzypokoleniowa grupa taneczno-
ruchowa z powiatu poznańskiego  - 20 
osób; 4. Międzypokoleniowa grupa fitness z 
powiatu poznańskiego i m. Poznań - 14 
osób. Łączna liczba godzin zajęciowych - 91. 

74 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej - 
Byłem taki jak ty, będziesz taki 

jak ja 

Wolontariat Wielkopolski 
Stowarzyszenie 360 

08.08.- 30.11.2020 Przeprowadzono 35 godziny warsztatów 
integracyjnych (29 godzin warsztatów 
prowadzonych przez Wolontariat 
Wielkopolski i 6 godzin warsztatów 
prowadzonych przez Stowarzyszenie 360). - 
Przeprowadzono 9 godzin 
międzypokoleniowych spotkań 
tematycznych. Sąsiedzkie popołudnie 
sportowe było prowadzone są przez 2 
prowadzących jednocześnie (3h) a 
Bajkoczytanie było prowadzone przez 6 
godzin przez jednego prowadzącego ze 
względu na zmianę formy prowadzenia na 
online. - Przeprowadzono 21 godzin 
międzypokoleniowych grup zabawowych.  

125 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej - 

Aktywne wakacje z babcią 

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych 

,,Miłosierdzie'' w Kaliszu 

15.06.- 30.09.2020 Projekt "Aktywne wakacje z babcią" 
realizowany w okresie od 03-14 sierpnia 
2020 r. w dwóch tygodniowych turnusach 
był jedyną forma integracji seniorów, dzieci 
i osób niepełnosprawnych w obrębie 

32 
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powiatu kaliskiego, kępińskiego i 
ostrzeszowskiego. Głównym celem 
projektu była integracja 
międzypokoleniowa trzech grup 
społecznych , polegająca na wspólnych 
działaniach osób po 65 roku życia, dzieci i 
osób niepełnosprawnych w sumie 31 
uczestników projektu. W ramach 
codziennych zajęć uczestniczyli w 
warsztatach z ceramiki, wikliny, w zajęciach 
artystyczno-plastycznych i komputerowych 
oraz w zajęciach ruchowych, np. nordic 
walking, basen, itp. 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej - 

Od Juniora do Seniora, czyli 
międzypokoleniowo na sportowo 

Stowarzyszenie "Projekt 
Pniewy" 

28.06. - 31.08.2020 W ramach realizowanego projektu Od 
Juniora do Seniora Stowarzyszenie Projekt 
Pniewy zorganizowało i przeprowadziło 
dwa jego komponenty. 1) W okresie lipiec-
sierpień prowadzone były warsztaty 
pływacko - żeglarskie oraz zajęcia z 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Podzielone one zostały na 
24 spotkania dwugodzinne. W sierpniu 
zorganizowano w każdej lokalizacji jeden 
Międzypokoleniowy Sportowy Turniej Wsi. 

83 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej - 

Razem raźniej - integracja 
międzypokoleniowa "świata 

ciszy" ze "światem słyszących" 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niesłyszącym 

"SPON" 

4.06.- 30.11.2020 Efektem realizacji oferty jest 
przeprowadzenie 6 warsztatów ( 
intergracyjny, poetycki, dietetyczny, 
ekologiczny, kulinarny, plastyczny) 
zwiększających poziom integracji 
międzypokoleniowej. Rezultatem jest 
integracja 15 uczestników projektu w 
różnym wieku. 

15 

Realizacja działań na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów 

osób niesamodzielnych - 
Otwarci na rodzinę 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży 

"Otwarcie" 

1.06.- 30.11.2020 - zrealizowano szkolenie podnoszące 
kompetencje osobiste (20 godz.)  
- zrealizowano szkolenie pn. "Nowoczesne 
terapie, wspomaganie rozwoju osoby 
niesamodzielnej" (8 godz.)  
- zrealizowano szkolenie pn. "Seksualność 
osób niesamodzielnych" (18 godz.)  
- zrealizowano szkolenie AAC – 
komunikacja alternatywna i wspomagająca 

61 osób 
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(12 godz.)  
- zrealizowano szkolenie pn. "Integracja 
sensoryczna na co dzień" (12 godz.)  
- zrealizowano szkolenie z praw 
dotyczących sytuacji osób 
niesamodzielnych i ich rodzin (6 godz.)  
- zrealizowano 37 godzin indywidualnego 
poradnictwa specjalistów  

Realizacja działań na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów 

osób niesamodzielnych - 
Realizacja działań na rzecz 

wsparcia rodzin i opiekunów 
osób niesamodzielnych. Projekt 

"Uczę się, bo warto" 

Stowarzyszenie BAZA 7.08. - 30.11.2020 - Zorganizowano 1 ośmiogodzinne 
szkolenia dla kadry. Tematyka szkolenia: 
"Seksualność osób z niepełnosprawnością", 
- szkolenie ukończyło 15 osób 
Zorganizowano 1 szkolenie 8 godzinne dla 
opiekunów, członków rodzin osób 
niepełnosprawnych -Tematyka szkolenia pt: 
"Wszyscy chcą kochać. Seksualność osób z 
niepełnosprawnością". Szkolenie ukończyło 
15 osób. -Przeprowadzono warsztaty dla 
rodzin ucząc skutecznej dbałości o czystość, 
umiejętności polepszania warunków 
mieszkaniowych          (6 rodzin) -Zakupiono 
środki czystości dla 6 rodzin biorących 
udział w warsztatach 

ok. 50 

Realizacja subregionalnych i/lub 
regionalnych przedsięwzięć pn. 

Wielkopolskie Dni Seniora 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących aktywny styl życia 

osób starszych - 
Aktywny Senior – aktywizacja 

seniorów w powiecie 
pleszewskim 

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju 

1.06.-30.11.2020 - Zorganizowano warsztaty na temat 
profilaktyki przeciwdziałania zaburzeniom 
psychicznym 37 osób -zorganizowano 
zajęcia ruchowe z obszaru fitness i sportu 
38 osób -zakupiono vouchery do 
wykorzystania na wydarzenie kulturalne -- 
nawiązanie współpracy z lokalnymi 
mediami: tygodnik Życie Pleszewa, 
tygodnik Gazeta Pleszewska, portal 
naszemiasto.pl, portal zpleszewa.pl, 

52 osoby 

Realizacja subregionalnych i/lub 
regionalnych przedsięwzięć pn. 

Wielkopolskie Dni Seniora 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących aktywny styl życia 

osób starszych - 
Senior z inicjatywą 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

17.08.- 30.11.2020 - Zorganizowano konkurs pn. „Senior w 
czasach pandemii” skierowany do 
młodzieży -k. 150 osób wzięło udział w 
projekcie - byli to uczestnicy Przeglądu 
Twórczości Artystycznej (seniorzy z 5 
powiatów: krotoszyńskiego, jarocińskiego, 
rawickiego, gostyńskiego, pleszewskiego)  - 
Wypromowanie twórczości artystycznej 

150 
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seniorów na stronach internetowych 
ukazały się relacje z projektu 

Realizacja subregionalnych i/lub 
regionalnych przedsięwzięć pn. 

Wielkopolskie Dni Seniora 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących aktywny styl życia 

osób starszych - 
Wielkopolskie Dni Seniora - Pilski 

Senior: aktywny, zdrowy, 
bezpieczny, kulturalny, 

europejski 

Stowarzyszenie Pro-Senior 
Nadnotecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Pile 

1.07.-30.11.2020 W ramach zadania: 
- Przeprowadzono 15 zajęć nordic walking 
- Przeprowadzenie 20 zajęć jogi 
- Przeprowadzenie 1 rajdu pieszego 
- Organizacja 2 wykładów dotyczących 
profilaktyki zdrowotnej 
- Przeprowadzenie 5 spływów kajakowych 
rzekami Północnej wielkopolski 
- Przeprowadzenie 1 przejazdu kolejką 
wąskotorową wraz z piknikiem 
- Organizacja 2 wykładów dotyczących 
bezpieczeństwa seniorów 
- Organizacja 1wystawy fotograficznej 
- Organizacja 1 koncertu muzyki 
rozrywkowej i skrzypcowej 
- Przeprowadzenie 2 rajdów rowerowych 
- Przeprowadzenie 10 zajęć na basenie 
- Opracowanie 1 prezentacji 
przedstawiającej miasta z Niemiec i Rosji - 
partnerów Międzynarodowych Spotkań 
Seniorów 

695 (w tym i-m) 

Innowacyjne metody wsparcia 
mieszkańców domów pomocy 

społecznej na przykładzie trzech 
innowacji wypracowanych w 
ramach projektu "Przepis na 

Wielkopolską Innowację 
Społeczną" usługi opiekuńcze dla 

osób zależnych - 
Innowacyjne metody wsparcia 
mieszkańców domów pomocy 

społecznej na przykładzie 
innowacji wypracowanych w 
ramach projektu "Przepis na 

Wielkopolską Innowację 
Społeczną" usługi opiekuńcze dla 

osób zależnych: KOŁDRA 
TERAPEUTYCZNA SENIORA 

Stowarzyszenie IMPACT 8.06.-30.11.2020 - W ramach realizacji projektu powstała 
kołdra terapeutyczna w ilości 25 sztuk oraz 
maskotka terapeutyczna w ilości 10 szt + 6 
szt dla osób zależnych podlegających 
terapii przyłóżkowej i osób zależnych z 
upośledzeniem w stopniu głębokim ale 
poruszających się na wózku lub 
samodzielnie.                                                                        
-Narzędzia terapeutyczne zostały 
przekazane mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej w Chwałkowie oraz wysłane do 
do 10 placówek pomocy społecznej w 
Chwałkowie                                                                           
-Zorganizowane zostały szkolenia 
opiekunów grupowych, terapeutów i 
wolontariuszy. Szkolenia w wymiarze 27 
godzin dydaktycznych                                                       
-Przeprowadzono kurs szycia i wykroju dla 

30 
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10 wolontariuszy z DPS Chwałkowo o 
stopniu niepełnosprawności lekkim lub 
umiarkowanym                                                                      
- zakup maszyny do szycia                                              
-przygotowana została broszura 
informacyjna - z charakterystyka projektu, 
opinią psychologa i rehabilitanta w zakresie 
narzędzi terapeutycznych używanych w 
terapii przyłóżkowe 

Innowacyjne metody wsparcia 
mieszkańców domów pomocy 

społecznej na przykładzie trzech 
innowacji wypracowanych w 
ramach projektu "Przepis na 

Wielkopolską Innowację 
Społeczną" usługi opiekuńcze dla 

osób zależnych - 
ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI 

PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW W 
WIELKOPOLSCE 

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO 

8.06.-30.11.2020 - Przygotowanie oddelegowanego 
personelu do wdrożenia projektu. W tym 
celu każdy z nich uczestniczył w zdalnych 
spotkaniach konsultacyjnych oraz otrzymał 
pakiet materiałów szkoleniowych 
(prezentacja, publikacja)                                                    
- Przygotowanie do udziału w projekcie 
seniorów i seniorek                                                           
-Zamieszkanie zwierząt w DPS przy ul. 
Niedziałkowskiego - kot i rybki, w DPS w 
Jarogniewicach - 3 koty                                                   
-Przeprowadzenie zdalnych konsultacji 
przygotowawczych (2) i monitorujących (6) 
w DPS przez ekspertów                                                      
- Zorganizowano webinarium nt. innowacji 
społecznych. Wydarzenie to odbyło się w 
dniu 20 listopada 2020 roku.  

40 

Innowacyjne metody wsparcia 
mieszkańców domów pomocy 

społecznej na przykładzie trzech 
innowacji wypracowanych w 
ramach projektu "Przepis na 

Wielkopolską Innowację 
Społeczną" usługi opiekuńcze dla 

osób zależnych - 
Kronika wspomnień - edycja II. 

Podnoszenie wiedzy i 
kompetencji pracowników 

domów pomocy społecznej oraz 
osób na co dzień pracujących z 

osobami starszymi 

Fundacja BEZLIK 5.06.-30.11.2020 - Przeprowadzono warsztaty online dla 
pracowników 3 DPSów zaangażowanych w 
projekt (komunikacja z osoba starszą 
(zależną) 5 h, scrapbooking 6h , drama 
stosowana 5h) - łącznie 16 h zajęć                                   
-Wsparcie w formie mentoringu (wsparcie 
przez kadrę projektu) pracowników 
prowadzących zajęcia z mieszkańcami 
DPSów z tworzenia albumów wspomnień - ( 
3 DPSy x 6 godzinnych spotkań)                                  
- Zakup materiałów niezbędnych do 
prowadzenia zajęć z mieszkańcami DPSów z 
tworzenia albumów wspomnień - m.in bazy 
do albumów, karty do wyklejania, naklejki, 
kleje , taśmy - łącznie 3 zestawy.                                  

60 
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-  Przeprowadzono przez pracowników 
DPSów warsztatów dla mieszkańców (10 
zajęć x 3 DPS x 3 h).                                                           
- Powstała 1 elektroniczna broszura 
informacyjna publikacja zawierająca 
podsumowanie projektu i najważniejszych 
wniosków z jego realizacji. 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Dobry start III edycja 

Ostrowskie Centrum Terapii 1.06.-30.11.2020 W ramach projektu przeprowadzono 774 
zabiegi terapeutyczne (417 godzin 
zegarowych) w tym: 112 zabiegów 
hipoterapii (56 godzin w przeliczeniu na 
godziny zegarowe) 100 zabiegów 
dogoterapii (50 godzin w przeliczeniu na 
godziny zegarowe) 120 zabiegów 
neurologopedii (60 godzin w przeliczeniu 
na godziny zegarowe) 60 godzin terapii EEG 
Biofeedback (60 godzin zegarowych) 260 
zabiegów terapii Integracji Sensorycznej 
(130 godzin w przeliczeniu na godziny 
zegarowe) 122 zabiegów fizjoterapii (61 
godzin w przeliczeniu na godziny zegarowe) 
Z terapii EEG Biofeedback skorzystało 4 
dzieci, z neurologopedii skorzystało 6 
dzieci, z terapii Integracji Sensorycznej 
skorzystało 16 dzieci, z hipoterapii 
skorzystało 7 dzieci, z fizjoterapii 
skorzystało 4 dzieci, z dogoterapii 
skorzystało 6 dzieci. 

39 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Dobre wsparcie na starcie, czyli 
wczesna wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci z powiatu 

kępińskiego i ostrzeszowskiego 

Stowarzyszenie Apertus 1.06.-30.11.2020 rehabilitacja 37 dzieci, 
56 godz. alpakoterapii, 
24 godz. sensoplastyki, 
70 godz. logopedii, 
80 godz. rehabilitacji wg koncepcji 
Halliwick, 
60 godz. terapii neurotaktylnej, 
70 godz. integracji sensorycznej, 
70 godz. rehabilitacji ruchowej 

37 
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 Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Wczesna interwencja i wczesne 
wspomaganie dzieci 2020 

Polskie Towarzystwo 
Chorób Nerwowo-

Mięśniowych Oddział 
Regionalny w Poznaniu 

1.08.-31.10.2020  658 zabiegi fizjoterapeutyczne, 
6 godz. spotkań z psychologiem, 
 6 godz. spotkań z pedagogiem, 
6 godz. konsultacji z neurologiem, 
6 godz. wykładów fizjoterapeuty 

70 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Kompleksowe wsparcie 
terapeutyczne dla Dzieci bez 

orzeczonej niepełnosprawności z 
województwa wielkopolskiego 

Fundacja Na Rzecz 
Wspomagania Rehabilitacji 

i Szerzenia Wiedzy 
Kynologicznej "Mały Piesek 

Zuzi" 

1.06.-30.11.2020 Rezultatami zadania publicznego jest:  
- przeprowadzenie 14 spotkań 
diagnostycznych dla Dzieci i Rodziców  
- przeprowadzenie łącznie 224 godzin zajęć 
dla 14 Dzieci (w tym 24 zajęć z integracji 
sensorycznej, 16 zajęć z terapii ręki, 64 
zajęć z logopedii, 16 zajęć z pedagogiki 
specjalnej oraz 104 zajęć fizjoterapii) - 
przeprowadzenie 14 spotkań 
podsumowujących dla Dzieci i Rodziców 

14 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Droga do zdrowia 

Fundacja ORCHidea 2.06.-30.11.2020 10 osób zostało objętych kompleksową, 
wielospecjalistyczną rehabilitacją, 
prowadzoną przez wykwalifikowanych 
specjalistów oraz terapeutów. 
Odbyło się 127 indywidualnych wizyt 
specjalistycznych. 
Odbyło się 10 spotkań grupowych. 
Odbyło się 80 sesji Neuroformą. 
Odbyło się 100 sesji rękawiczką 
stymulującą korę mózgową. 

11 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

Fundacja Na Rzecz Pomocy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym "Nowa 
Nadzieja" z siedzibą w 

Kaliszu 

1.06.-30.11.2020 Rezultatem zadania jest zrealizowanie 380 
godzin dydaktycznych zajęć 
rehabilitacyjnych w 3 ośrodkach. Z terapii 
skorzystało 20-cioro dzieci.  
Przeprowadzono zajęcia logopedyczne, 
psychologiczne, pedagogiczne, intergracji 
sensorycznej w 3 ośrodkach terapii 

20 
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osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Wczesna wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju 

intelektualnego bez orzeczonej 
niepełnosprawności 

Fundacji w Poznaniu , Ostrowie Wlkp. i 
Kaliszu. 
Poprzez realizację zadania zwiększyła się 
dostępność rehabilitacji dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mieszkańców 
wielkopolski, które nie posiadały orzeczenia 
o niepełnosprawności.  

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci 
na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po 
wypadkach - 

Bądź aktywny 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z 

Niepełnosprawnościami 
"Homini" 

8.06.-30.11.2020 Rezultatem projektu jest organizacja - zajęć 
z zakresu integracji sensorycznej 64h dla 8 
os - zajęć z masażystą 60h dla 6 os -zajęć z 
fizjoterapeutą dziecięcym 60h dla 6 os -
zajęć z pedagogiem- terapeutą ręki- 40h dla 
5 os -zajęć z neurologopedą- 70h dla 7 os 
Ponadto nastąpiło pobudzenie aktywności 
ruchowej dla zachowania dobrej kondycji 
fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych ( 
bez orzeczonej niepełnosprawności) 
mieszkańców Gminy Międzychód, w tym 
dzieci, młodzieży z niepełnosprawnościami 
poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych. 

27 

Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 
zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży - 
Ścieżka do samodzielności 

Stowarzyszenie  
Na Górze 

4.06.-30.11.2020 przygotowanie i nagranie piosenki 
"Dojrzewam", 
nakręcenie teledysku do piosenki 
"Dojrzewam", 
koncert transmitowany na żywo w 
internecie połączony z projekcją 1 
teledysku; opublikowanie w/w koncertu i 
teledysku w internecie 

3700 

Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 
zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży - 
Tacy sami 

Fundacja Złotowianka 1.07.-30.11.2020 - nagranie piosenki, płyty z teledyskiem, '- 
stworzenie broszury zawierającej odczucia 
uczestników projektu. '- nastąpiła 
integracja ze środowiskiem i z innymi 
osobami niepełnosprawnymi, z ludźmi 
sprawnymi, z wolontariuszami i 
nauczycielem śpiewu, '- nagranie piosenki i 
teledysku oraz przygotowanie broszury 
pozwoliło na szerzenie wiedzy na temat 
niepełnosprawnych i obalanie stereotypów,   

20 

Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 

Fundacja Sowelo 
Stowarzyszenie OPUS 

4.06.-30.11.2020 - wypromowanie pozytywnych postaw 
wobec osób z różnymi 
niepełnosprawnościami - 48 osób, 

48 
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zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży - 

Dziś razem w szkole, jutro w 
pracy! 

uczestnikòw zajęć w placówkach 
edukacyjnej i kulturalno- edukacyjnych na 
terenie m.Poznań, powiatu poznańskiego i 
pow. jarocińskiego. Łącznie zrealizowanych 
zostało 56 godzin warsztatów. W 
działaniach uczestniczyły 2 osoby z 
niepełnosprawnościami w roli prelegentòw, 
oddziałując na postawy młodzieży, 
prezentujac swoje doświadczenia 
zawodowe. '- 56 godzin  warsztatów co 
pozwoliło na opracowanie pakietu 
materiałów dla podmiotów i osób 
zamierzających replikować warsztaty  

Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 
zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży - 
I Ty możesz być jak Disney II 

Fundacja im. Królowej 
Polski Św. Jadwigi 

1.07.-31.10.2020  
'- zrealizowano warsztat Animacji 
Poklatkowej = 2 filmy w techcie 
poklatkowej,                                                            
'- udostępnienie fimów na Fb co przyczyniło 
się do wypracowania                      
pozytywnych postaw w stosunku do osób z 
różnymi niepełnosprawnościami wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym poprzez 
przeprowadzenie warsztatów animacji 
poklatkowej z udziałem obu tych grup.   
 

800 

Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 
zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży - 
Kinoteatr z empatią! 2020 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych "Mili Ludzie" 

1.06.-30.11.2020 1 skrypt audiodeskrypcji do filmu "Czarny 
Młyn", 
1 skrypt napisów do filmu "Czarny Młyn", 
Nagrano na nośniku 1 film - "Czarny młyn", 
Organizacja 1 pokazu filmowego  online z 
audiodeskrypcją i napisami dla osób 
niesłyszących, 
Przygotowanie 1 skryptu audiodeskrypcji 
do 1 spektaklu premierowego "Planeta 
Einsteina", 
Zorganizowanie 2 pokazów spektakli 
teatralnych prezentowanych przez Teatr 
Animacji w 2020 roku z audiodeskrypcją i 
tłumaczeniem na polski język migowy 
online na platformie YouTube, 
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 

130 
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warsztatów online dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
ogólnodostępnych z terenu Wielkopolski 

Zapewnienie wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami i 

terminalnie chorym oraz ich 
rodzinom poprzez działalność 

hospicyjną lub wolontariat 
szpitalny - 

Wsparcie Hospicjum Domowego 
KOLORY dla terminalnie chorych 

mieszkańców Leszna i okolic 

Stowarzyszenie "Kolory" 4.06.-30.11.2020 - zrealizowano konsultacje lekarskie na 
poziomie 93,33 % (112 godzin), 
'- zrealizowano konsultacje pielęgniarskie 
na poziomie 100 % (48 konsultacji), 
'- Liczba rodzin objętych opieką lekarską 
50 pacjentów wraz z 
rodzinami/opiekunami, 
'- Liczba rodzin objętych opieką 
pielęgniarską 32 pacjentów wraz z 
rodzinami/opiekunami, 
'- wyposażono personel w drobny sprzęt 
medyczny 

50 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 

pozarządowymi - 
Po moc żywności i współpracę 
organizacji dla wielkopolskich 

osób i rodzin 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank Żywności 

1.06.-30.11.2020 1. Realizacja projektu objęła około 50 gmin 
Województwa Wielkopolskiego; 
2. Wsparciem żywnościowym 
objętych zostało ponad 120 organizacji i 
instytucji; 
3. Przekazano dla około 40 tysięcy osób 
najuboższych 1524,34 ton żywności. 

40 tys. 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 

pozarządowymi - 
Pomoc żywnościowa dla 

najuboższych mieszkańców 
Wschodniej Wielkopolski 

polegająca na przyjmowaniu, 
magazynowaniu i dystrybucji 

Bank Żywności w Koninie 2.06.-30.11.2020 1. Przekazano potrzebującym 409.480,31 
kg żywności; 
2. Z pomocy skorzystało ok. 15 tys 
podopiecznych gminnych ośrodków 
pomocy społecznej, jak też licznych 
organizacji pozarządowych. 

15 tys. 
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żywności dla potrzebujących za 
pośrednictwem 

współpracujących organizacji 
pozarządowych 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 

pozarządowymi - 
Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 

pozarządowymi 

Związek Stowarzyszeń Pilski 
Bank Żywności 

3.06.-30.11.2020 1. Systematyczne zwiększenie efektywności 
i zakresu pomocy dla osób najuboższych ze 
środowisk wiejskich, małych i średnich 
miast Północnej Wielkopolski poprzez 
współpracę z 98 organizacjami 
świadczącymi pomoc dla tych ludzi; 
2. Wydano 395 755,64 kg 
pełnowartościowych produktów. 

Nie określono liczby 
bezpośrednich 

odbiorców żywności 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 

pozarządowymi - 
Razem możemy więcej - 

Spiżarnia Caritas 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

3.06.-30.11.2020  1. Przeprowadzono warsztaty z zakresu 
żywienia i ekonomii – 16 godzin; 
2. Opracowano i wydrukowano 600 ulotek 
mówiących o problemie marnowania 
żywności; 
3. Odebrano i przekazano osobom 
najbardziej potrzebującym ok. 40 200 kg 
(śr. 6 700 kg na m-c) artykułów 
spożywczych. 

1760 osób 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
integracji społecznej imigrantów 

- 
Akcja Integracja! 

Fundacja Cooperacja 4.06.-30.11.2020 - upowszechnienie integracji imigrantów  
2654 odbiorców pośrednich, 242 
odbiorców bezpośrednich,  
'- wypromowanie Woj.. Wlkp. Jako miejsca 
integracji kulturowej , 
 '- posty upowszechniająco-edukacyjne - 31 
postów 136 postów  
'- opracowanie inforgrafiki 14 inforgrafik, '- 

40 
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stworzenie filmu,  
'- podniesione umiejętności komunikacyjne 
40% z 40 osób,  
'- podniesiony poziom wiedzy i aktywizacji 
społeczno-kulturowej 80% z 182 osob 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
integracji społecznej imigrantów 

- 
W Wielkopolsce integrujemy - 

nie asymilujemy 

Fundacja Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w 

Kaliszu 

1.07.-15.11.2020 Reportaż "Radości i troski emigranta z 
Ukrainy w Polsce", 
Spotkanie 8 rodzin polskich i 7 ukraińskich 
podczas wspólnego pikniku po spotkaniu 
modlitewnym, 
Przeprowadzono zbiórkę darów dla 36 
dzieci z Domu Dziecka w Tarnopolu na 
Ukrainie 

650 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 

województwie wielkopolskim - 
Wspieranie działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w województwie 

wielkopolskim 

Fundacja Fabryka 
Pomysłów 

1.07.-30.11.2020 1. Webinarium ponadpowiatowe "Jest 
bezpiecznie" - cykl webinarów 
szkoleniowych dla 104 specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie z Wielkopolski; 
2. Warsztaty samoobrony dla 21 kobiet 
pracujących w systemie pomocy społecznej 
i wsparcia rodziny;   
3. Kampania społeczna - medialna: ukazało 
się 41 publikacji o tematyce przemocy 
zrealizowanych w ramach projektu. 

125 osób 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 

województwie wielkopolskim - 
Bezpieczny dom, bezpieczna 

rodzina 

Fundacja PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki 

Społecznej 

 
 
 

2.06.-30.11.2020  1. Zrealizowano 85 sesji indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego, 
psychoedukacji oraz interwencji kryzysowej 
wobec ofiar przemocy i jej świadków; 
2.Przeprowadzono 40 sesji terapii traumy 
EMDR/SE/NARM dla ofiar przemocy 
domowej; 
3. Zrealizowano 88 czterogodzinnych 
dyżurów specjalisty pierwszego kontaktu. 

45 osób 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 

w 2020 roku. 
 

Uchwała Nr 1928/2020  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 27 lutego 2020 r. 

Wyposażenie mieszkania 
wspomaganego dla osób z 
całościowymi zaburzeniami 
rozwoju, w tym autyzmem i 

zespołem Aspergera w Mieście 
Koninie w ramach projektu pn. 

Azymut – Samodzielność. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem Gepetto 

4.05.-30.06.2020 Wyposażenie mieszkania wspomaganego 
dla osób z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju w tym z autyzmem i zespołem 
Aspergera zgodnie z Modelem 
mieszkalnictwa wspomaganego, 
wypracowanym w ramach projektu pn. 
"Azymut- Samodzielność" 

projekt nie zakładał 
udziału beneficjentów 
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DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert  na  realizację   

w  formie  wspierania  zadań publicznych  
Województwa  Wielkopolskiego  w dziedzinie  

ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego  

w roku 2020.                                   
 

Uchwała nr 2477/2020  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

Alert dla Ziemi Stowarzyszenie Nasz czas  29.09.2020- 27.11.2020 

- 3 spoty reklamowe edukujące 
społeczeństwo w zakresie ochrony 
środowiska                                                                                                     
- 101 emisji spotów w TVP Poznań                                              
- umieszczenie spotów na stronach 
internetowych gmin 

- każda emisja telewizji 
regionalnej to średnio 
41 tysięcy odbiorców                       
- strony internetowe 

gmin (średnio 60 
mieszkańców gminy)                                      

- 3 spotkania z uczniami 
szkół (w sumie 72 

osoby)  

COVID-19,                      
kampania społeczna 

KształtujeMY 

Fundacja Obywatelska                   
"Czas Jaszczurów" 

15.09.2020- 31.12.2020  

- 3 spoty edukacyjne                                                                   
- emisja spotów w środkach komunikacji 
zbiorowej tj. Kolejach Wielkopolskich,  
autobusach w Poznaniu, Koninie, Pile, 
Ostrowie Wielkopolskim oraz w gminach 
Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Luboń i 
Kleszczewo oraz na antenie telewizji WTK                                                                         
- wydruk ulotek oraz ich ekspozycja w 
autobusach m.in. w Swarzędzu i Kostrzynie                                                            
-przekazanie do wszystkich urzędów miast 
 i gmin na terenie województwa 
wielkopolskiego kompletu materiałów 
informacyjnych, w tym przygotowany do 
druku artykuł edukacyjny                                                                              
- publikacja artykułu edukacyjnego na 
portalu „Brawo Senior”, FB Miejskiej Rady 
Seniorów w Poznaniu                           - 
- założenie specjalnego kanału na YouTube 
oraz fanpage na FB 

ok. 1,5 miliona 
odbiorców 

Zieleniej(MY)! - multimedialny 
portal edukacyjny 

Europejska Fundacja 
Kultury i Ekologii 

15.09.2020 - 30.11.2020  
- stworzenie portalu edukacyjnego                                                                                                                        
- 21 artykułów, w tym 9 
interdyscyplinarnych artykułów 

88902 
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popularnonaukowych i 12 praktyczny  
i inspirujących porad                                                                      
- 5 spotów edukacyjno-społecznych                                                                      
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej  
w mediach społecznościowych                                                                                                      
-  informacja o portalu została wysłana 
mailowo do 2623 szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 
województwa wielkopolskiego, a także 
wielkopolskich bibliotek pedagogicznych  
i młodzieżowych ośrodków kultury (33),                                                                            
- podniesie poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców/-nek 
województwa wielkopolskiego i całej Polski 
oraz zwiększenie ich zainteresowania 
ochroną środowiska, a także podniesienie 
ilości i jakości codziennych zachowań 
odbiorców projektu przyczyniających się do 
zrównoważonego korzystania z zasobów 
środowiska naturalnego oraz ochrony 
przyrody, zwłaszcza w Wielkopolsce 

 

 


