
UCHWAŁA NR 4945/2022 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2022 roku 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 
pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 4634/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
10 lutego 2022 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2022 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, projekty podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w 2022 roku 
w kwocie 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 
których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, 
o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do uchwały Nr 4945/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2022 roku 
 
 
Zgodnie z uchwałą Nr 4634/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
10 lutego 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku, 
na realizację następujących zadań: 

1) Pobudzanie aktywności osób starszych, z uwzględnieniem integracji 
międzypokoleniowej; 

2) Realizacja działań na rzecz osób starszych wymagających wsparcia; 
3) Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu 

opiekunów osób starszych; 
4) Wsparcie działań zwiększających autonomię osób starszych na podstawie 

innowacji „Asystent Osoby Starszej” – wypracowanej w ramach projektu 
„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób 
zależnych”; 

5) Wsparcie działań zwiększających autonomię osób starszych na podstawie 
innowacji „Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca” – wypracowanej 
w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych”. 
 

 
Ogłoszone zadania są zgodne z „Programem współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przyjętym uchwałą  
Nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 
2021 r. 
 
Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął 
11 marca 2022 r. Zostało złożonych 29 ofert, spośród których 27 spełniło wymogi 
formalne.  
 
Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
opiniowała Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 4830/2022 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 roku.  
 
Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Największy nacisk był kładziony na projekty 
zakładające wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski i różnic 



między subregionami województwa wielkopolskiego oraz realizowane poza miastami 
grodzkimi.  
Pozytywnie zaopiniowano oferty spełniające następujące dodatkowe kryteria: 
a) proponujące innowacyjne i/lub systemowe i/lub modelowe rozwiązania i metody 

pracy, 
b) o ponadlokalnym zasięgu, 
c) obejmujące jak największą liczbę beneficjentów, 
d) przydatne i istotne ze względu na specyfikę społeczności lokalnej i potrzeby 

mieszkańców,  
e) realizowane we współpracy z partnerami. 

 
Projekty oceniane były w ramach poszczególnych 5 zadań wskazanych w ogłoszeniu 
konkursowym, na które zostały złożone oferty. Na zadanie publiczne pn. „Wsparcie 
działań zwiększających autonomię osób starszych na podstawie innowacji „Asystent 
Osoby Starszej” – wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską 
innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” nie została złożona 
żadna oferta. 
 
 
Środki finansowe w wysokości 290 000,00 zł na realizację zadań w trybie 
jednorocznym ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4945/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 
 

 

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych  

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2022 roku 

 
Dział 852 – rozdział – 85295 – § 2360 
 

Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Projekt 

Koszt 
ogólny 

projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana  

(w zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 

(w zł) 

Planowany 
zasięg 

(subregion) 

Liczba 
punktów 

uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

1. Zadanie pn. „Pobudzanie aktywności osób starszych, z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej” 

1 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

Edukacji 
Obywatelskiej 

CREO 

Poznań 
WOLONTARIAT ŁĄCZY 

POKOLENIA 
44 220,00 zł 39 970,00 zł 39 970,00 zł wielkopolska 772 

 2 Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

Pleszew Wiele pokoleń jeden cel 44 355,00 zł 37 895,00 zł 30 000,00 zł kaliski 733 

3 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w 

Ostrowie 
Wielkopolskim 

Ostrów 
Wielkopolski 

Odbudowywanie 
regionalnych relacji 
seniorów po izolacji 

pandemicznej we 
współdziałaniu z 

młodszym pokoleniem. 

53 670,00 zł 48 200,00 zł 30 000,00 zł kaliski 719 



4 

Stowarzyszenie 
Seniorów "Druga 

Młodość" w 
Wielichowie 

Wielichowo 
Spotkaj się z nami 

seniorami 
21 850,00 zł 16 270,00 zł 16 000,00 zł leszczyński 715 

5 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 

Warszawa Senior z inicjatywą 23 635,00 zł 14 635,00 zł 14 000,00 zł 
kaliski 

leszczyński 
704 

6 Fundacja 
ANIMACJA 

Pleszew 
Dwa pokolenia 

zmieniają świat 2.0 
27 210,00 zł 24 910,00 zł 15 000,00 zł kaliski 696 

7  Fundacja Szansa 
dla Niewidomych 

Warszawa Akademia pełni życia 64 100,00 zł 62 200,00 zł 28 581,60 zł wielkopolska 694 

RAZEM 173 551,60 zł  
 

2. Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz osób starszych wymagających wsparcia” 

8 Fundacja AKME Poznań 
Senioralny Klub 

Wsparcia 
35 220,00 zł 28 670,00 zł 28 670,00 zł 

poznański 
leszczyński 

koniński 
pilski 

669 

9 Fundacja Laba Poznań Letnia opieka dzienna 36 800,00 zł 32 300,00 zł 32 000,00 zł poznański 656 

RAZEM 60 670,00 zł  
 

3. Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu opiekunów osób starszych” 

10 
Fundacja Pomocy 

Seniorom i Rodzinie 
Ama 

Poznań 
Szkolenie Asystent 

seniora (kontynuacja) 
39 818,40 zł 36 478,40 zł 36 478,40 zł 

poznański 
koniński 

758 

RAZEM 36 478,40 zł  
 
 



5. Zadanie pn. „Wsparcie działań zwiększających autonomię osób starszych na podstawie innowacji „Senior to samodzielny i bezpieczny 
kierowca” – wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 

11 Stowarzyszenie 
Wygraj Siebie 

Leszno Senior za kierownicą 20 590,00 zł 19 300,00 zł 19 300,00 zł leszczyński 600 

RAZEM 19 300,00 zł 
 

ŁĄCZNIE 290 000,00 zł  
 
*zgodnie z ogłoszeniem konkursowym (pkt. VIII) projekty były oceniane w ramach zadań, na które zostały złożone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4945/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia  2022 r. 

 
 

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku 

 
 
 

Lp. Oferent Miejscowość  Projekt 
Liczba punktów uzyskanych w 

postępowaniu konkursowym 

Zadanie pn. „Pobudzanie aktywności osób starszych, z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

1 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niesłyszącym "SPON" 
Leszno 

Razem raźniej - integracja 
międzypokoleniowa "świata ciszy" ze 

"światem słyszących" III 

684 

2 
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Chojęcinie 
Chojęcin Parcele Aktywni w każdym wieku 673 

3 Fundacja Ewy Johansen "Talent" Poznań 

Pobudzanie aktywności osób starszych, z 
uwzględnieniem integracji 

międzypokoleniowej. „POGODA GŁOSU" 
- projekt z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i rekreacji 

669 



4 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew PORA NA SENIORA 660 

5 
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji 

Społeczności Lokalnej 
Swarzędz Twarzą Twarz- Stop Stagnacji 655 

6 
WIELKOPOLSKA FUNDACJA 

REHABILITACJI 
Poznań 

Sobotni Klub Wielkopolskiej Fundacji 
Rehabilitacji - Seniorzy dzieciom. 

648 

7 
Fundacja Obywatelska "Czas 

Jaszczurów" 
Poznań Festiwal "Czas Jaszczurów" 632 

8 
Polski Związek Niewidomych - Okręg 

Wielkopolski 
Poznań Aktywni Seniorzy - ASy 614 

9 Stowarzyszenie Freelab Zasutowo 
HANDMADE IN WRZEŚNIA (zrobię to 
sama!) - #1. Artystyczne malowanie 

ceramiki 3D 

598 

10 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

INGA 
Śmigiel Pora na Seniora 585 

11 Fundacja Gonito Komorniki Wioski międzypokoleniowe 576 

12 
Ogólnopolskie Porozumienie 

Emerytów i Rencistów 
Poznań 

Majówka, powitanie Wiosny i Lata" przez 
wszystkich seniorów, zawsze razem w 

każdym działaniu 

526 

oferta niespełniająca wymogów formalnych 



13 
Wolontariat Wielkopolski 

Stowarzyszenie 360 
Poznań 

Swarzędz 
Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja – 

Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz osób starszych wymagających wsparcia” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

14 
Polska Fundacja Diagnostyki 

Osteoporozy 
Warszawa 

NIE daj się osteoporozie- bezpłatne 
badania w kierunku osteoporozy dla 

seniorów województwa wielkopolskiego 

650 

15 Fundacja ORCHidea Walerianowo Prozdrowotnie dla seniorów 557 

16 
FUNDACJA AKTYWNY SENIOR 

"BUNIA" 
Kościan "SENIOR MA MOC" 469 

oferta niespełniająca wymogów formalnych 

17 
Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło w Lesznie 
Leszno Złota jesień - pora na seniora! – 

Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu opiekunów osób starszych” 

wszystkie złożone oferty otrzymały dofinansowanie 



Zadanie pn. „Wsparcie działań zwiększających autonomię osób starszych na podstawie innowacji „Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca” 

– wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 

wszystkie złożone oferty otrzymały dofinansowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


