
UCHWAŁA NR 4947/2022 
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 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 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 4628/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 roku  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej  
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, projekty podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego 
konkursu ofert w 2022 roku w kwocie 420.000,00 zł (słownie: czterysta 
dwadzieścia 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 4947/2022 

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 2022 roku 
 
 
Zgodnie z uchwałą Nr 4628/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
3 lutego 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2022 roku na realizację następujących zadań: 

1) Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, 
aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie 
skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, 
osób po wypadkach; 

2) Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny 
menstruacyjnej na podstawie innowacji „Fuksjowa lady” – wypracowanej  
w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych”; 

3) Wspieranie dostępu kobiet z ograniczoną sprawnością do profilaktyki. 
4) Wsparcie działań zwiększających autonomię osób z ograniczoną sprawnością 

oraz przeciwdziałających wypaleniu opiekuńczemu opiekunów nieformalnych 
osób z ograniczoną sprawnością na podstawie innowacji „Rodzinne 
autonomie samodzielności” – 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 
2 marca 2022 r. Zostały złożone 22 oferty, spośród których 22 spełniły 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 4829/2022 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 4 zadań wskazanych w ogłoszeniu 
konkursowym, na które zostały złożone oferty.   
 
 
Środki finansowe w wysokości 420.000,00 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 4947/2022 
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 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. „Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po 
udarze, osób po wypadkach.” 

1 Ostrowskie 
Centrum Terapii 

Ostrów 
Wlkp. 

Dobry Start IV edycja 93 910,00 74 560,00 68 000,00 kaliski 778 

 2 

Fundacja Na Rzecz 
Wspomagania 
Rehabilitacji i 

Szerzenia Wiedzy 
Kynologicznej 

"Mały Piesek Zuzi" 
 

Poznań 

Kompleksowe wsparcie 
terapeutyczne dla Dzieci 

bez orzeczonej 
niepełnosprawności z 

województwa 
wielkopolskiego 2 

68 950,00 57 600,00 53 000,00 

poznański, 
leszczyński, 

koniński, 
pilski 

 

752 

3 Stowarzyszenie Czerwonak Pro Baby - droga do 47 700,00 43 500,00 40 000,00 poznański, 741 



Lepsza Gmina 
Czerwonak 

Fundacja Leśne 
Dziki 

wczesnego wsparcia 
dzieci bez orzeczonej 
niepełnosprawności 

pilski, 
koniński 

4 

Fundacja im. 
Doktora Piotra 

Janaszka PODAJ 
DALEJ 

Konin Aktywny Start 98 200,00 93 990,18 52 000,00 koniński 714 

5 

 
Fundacja Na Rzecz 
Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
"Nowa Nadzieja" z 
siedzibą w Kaliszu 

Kalisz 

Wczesna 
wielospecjalistyczna 

rehabilitacja dla osób z 
zaburzeniami rozwoju 

intelektualnego bez 
orzeczonej 

niepełnosprawności - 
projekt 2022 

85 000,00 74 600,00 51 008,00 
kaliski, 

poznański, 
koniński 

704 

6 Fundacja ORCHidea Walerianowo 
Kontynuujemy drogę do 

zdrowia. 
79 050,00 73 550,00 51 000,00 poznański 698 

RAZEM   315 008,00 zł  
 

2. Zadanie pn. Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny menstruacyjnej na podstawie innowacji „Fuksjowa lady” – 
wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 

7 

 
Śremskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"TRÓJKA" 

 

Śrem Kobiecość - TO JA II 53 845,00 51 005,00 51 000,00 poznański 714 

8 Stowarzyszenie Śmigiel Dbam o siebie 15 915,00 13 295,00  7 000,00 leszczyński 608 



Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży 

Niepełnosprawnej 
"ŚWIATŁO NADZIEI" 

9 

 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy 

w Koninie 

Konin 

"Wsparcie kobiet z 
ograniczoną 

sprawnością w zakresie 
higieny menstruacyjnej 

„ Jestem Kobietą" na 
podstawie innowacji 

„Fuksjowa Lady”- 
wypracowanej w 
ramach projektu 

”Przepis na 
wielkopolska innowację 

społeczną- usługi 
opiekuńcze dla osób 

zależnych" 

18 688,00 17 188,00 17 000,00 koniński 597 

RAZEM     75 000,00 zł  
 
 

3. Zadanie pn. „Wspieranie dostępu kobiet z ograniczoną sprawnością do profilaktyki.”. 

RAZEM             0,00 zł  
 
 

4. Zadanie pn. Wsparcie działań zwiększających autonomię osób z ograniczoną sprawnością oraz przeciwdziałających wypaleniu opiekuńczemu 

opiekunów nieformalnych osób z ograniczoną sprawnością na podstawie innowacji „Rodzinne autonomie samodzielności” – wypracowanej w 

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

10 Fundacja Dom Poznań Wsparcie osób z 30 992,00 29 992,00 29 992,00 poznański 650 



Autysty autyzmem i ich 
opiekunów z 

uwzględnieniem 
innowacji "Rodzinne 

autonomie 
samodzielności" 

RAZEM     29 992,00 zł 

ŁĄCZNIE   420 000,00 zł  
 

  



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4947/2022 
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 2022 roku 

 
 

Lp. Oferent Miejscowość  Projekt 
Liczba punktów uzyskanych w 

postępowaniu konkursowym 

Zadanie pn. „Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 

niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po 

udarze, osób po wypadkach.” 

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

1 Spółdzielnia Socjalna "Uciec dysforii" Oborniki Razem przeciw przeciwnościom 670 

2 
 

Fundacja Mielnica 
Kalisz 

Wczesna wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci 

656 

3 Krok za krokiem Poznań Krok po zdrowie Wielkopolan - 2022 650 

4 Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji Poznań 
Wczesna rehabilitacja dzieci z 

zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. 
632 



5 
Fundacja Wspierania Rozwoju 

Małego Dziecka "Cali Mali" 
Poznań 

Wczesna interwencja terapeutyczna, w 
tym terapia karmienia i dysfagii dla dzieci 

na wczesnym etapie diagnozy z 
województwa wielkopolskiego. Edycja 

2022. 

630 

6  Fundacja Wózkowicze Poznań 
DROGA PO ZDROWIE - rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnościami 
563 

7 Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki Swarzędz 

Wielospecjalistyczne wsparcie 
terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci z 

zaburzeniami z województwa 
wielkopolskiego 

562 

8 Fundacja Instytut Białowieski Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

50 

oferta wycofana przez oferenta przed dokonaniem oceny merytorycznej 

9  Fundacja Zielony Latwiec Szamotuły  

„Wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną z 
powiatu szamotulskiego” (edycja I) 

– 

Zadanie pn. „Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny menstruacyjnej na podstawie innowacji „Fuksjowa lady” – 
wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 

wszystkie złożone oferty otrzymały dofinansowanie 



Zadanie pn. „Wspieranie dostępu kobiet z ograniczoną sprawnością do profilaktyki”. 

brak ofert złożonych na zadanie 

Zadanie pn. Wsparcie działań zwiększających autonomię osób z ograniczoną sprawnością oraz przeciwdziałających wypaleniu opiekuńczemu 
opiekunów nieformalnych osób z ograniczoną sprawnością na podstawie innowacji „Rodzinne autonomie samodzielności” – wypracowanej w 
ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 

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

10 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Aktywni" 

Doruchów 
„Niepełnosprawność, czyli kiedy miłość 

nie ma ilorazu inteligencji” 
620 

11 Fundacja Laba Poznań 
"Tajemniczy Ogród - mam marzenie" - 

edycja 2. 
578 

12  Stowarzyszenie ,,Ja-Ty-My" Krobia Wykluczeni w cyberprzestrzeni 489 

 

 


