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Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023”  
za rok 2021 

 
I. Wstęp 

 
„Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2019-2023” został przyjęty Uchwałą Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

29 października 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr XII/231/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia 

Wieloletniego Programu współpracy (…) oraz uchwałą Nr XXXVIII/733/22 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia 

Wieloletniego Programu współpracy (…). 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek tworzenia 

takich dokumentów. 

 
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza, że aktywność obywatelska jest 

istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Znajduje 

to potwierdzenie w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, w której 

wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem i podmiotem publicznym w jej realizacji.  

 
W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

 
1) Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  
2) Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
3) Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu,  
4) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.),  
5) Program współpracy – Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023,  
6) DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW,  
7) ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  
8) WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,  
9) WRDPP/Rada – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
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II.  Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi i sprawozdanie z jego 

realizacji 
 
Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego.  
 
Konsultacje Wieloletniego programu współpracy przeprowadził Departament Organizacyjny  
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały  
Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającej 
szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5681/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku rozpoczął konsultacje projektu Wieloletniego 
programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2019-2023, których zakończenie wyznaczono na 14 września 2018 r. 
  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie 

wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl , internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.  
 

W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja pozarządowa. Otrzymano pozytywną opinię 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada  

art. 5a ust. 3 Ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu współpracy, 

jest on opracowywany przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego organizacjom 

pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert. 

 
Na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 9 762 018,00 zł. 

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

zawartych umów i aneksów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych 

konkursów ofert w roku 2021 wyniosła w sumie 9 686 135,96 zł. Wskazana kwota dotyczy 

tylko środków przekazanych w 2021 roku w ramach umów wieloletnich. W roku 2021 

zostały również podpisane umowy jednoroczne, na które przeznaczono w sumie 

9.323.194,00 zł. (szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji „Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021). 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na realizację otwartych 

konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

 

L.p. Departament/ 
Jednostka 

 
 

Środki 
przeznaczone na 

realizację 
otwartych 

konkursów ofert  
(na rok 2021) 

Środki przyznane 
na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

Środki przekazane na 
podstawie zawartych 

umów i aneksów 
 

*Kwota, która została 
przekazana w roku 

2021 

Rezygnacja  
z części dotacji 

przed 
przekazaniem 

środków 

Kwota 
zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia 2021 r. 

1.  Departament 
Kultury 

 

1 623 000,00 zł 1 623 000,00 zł 1 623 000,00 zł - - 

2.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

280 000,00 zł 279 992,96 zł 279 992,96 zł - 15 628,88 zł 
 

3.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
 

7 115 800,00 zł 7 115 800,00 zł 7 115 800,00 zł - 138 136,35 zł 

4.  Departament 
Zdrowia 

233 863,00 zł 220 773,00 zł  220 773,00 zł - - 
 

5.  Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 
 

509 355,00 zł 509 355,00 zł 446 570,00 zł - 10 790,19 zł 

RAZEM 9 762 018 zł 9 748 920,96 zł 9 686 135,96 zł - 164 555,42 zł 
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Na realizację zadań publicznych w ramach zadań wieloletnich zleconych w latach 2019-2023 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił do końca 2021 roku 20 otwartych konkursów 
ofert, w tym 4 zostały unieważnione: 

 
L.p. 

 
Nazwa ogłoszonego konkursu 

 

 
Data ogłoszenia 

 
Jednostka/Departament 

1.  
 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (szkolenie)  
 
Uchwała Nr 6132/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 22 listopada 2018 roku 
 

26 listopada 2018 r. 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 2019 – 2023 (projekty) 
 
Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 7 grudnia 2018 roku 
 

10 grudnia 2018 r. 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony  
i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
 
Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej 
osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki 
zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego 
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  i Zwalczania AIDS na lata 
2017-2021” 
 
Uchwała Nr 888/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

14 czerwca 2019 r. 

 
Departament Zdrowia 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony  
i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
 
Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego 
mieszkańców Wielkopolski. 
 
Uchwała Nr 888/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

14 czerwca 2019 r. 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony  
i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej.  
 
Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego 
mieszkańców Wielkopolski - II edycja. 
 
Uchwała Nr 1128/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 07 sierpnia 2019 roku 
 

07 sierpnia 2019 r. 
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6.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) 
 
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin 
 
Uchwała Nr 1347/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 października 2019 roku 
 

11 października 2019 r. 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) 
 
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 
 
Uchwała Nr  1347/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 października 2019 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 1581/2019 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku. 

11 października 2019 r. 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2020 i 2021 pn. „Realizacja 
programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” 
 
Uchwała Nr 2634/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały  Nr  2759/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2020 roku.  

20 sierpnia 2020 r. 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) 
w rok 2021, 2022 i 2023 
 
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin 
 
Uchwała Nr 4013/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
 

27 sierpnia 2021 r. 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) 
w rok 2021, 2022 i 2023  
 
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 
 
Uchwała Nr 4013/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021  roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 4274/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2021 roku. 

27 sierpnia 2021 r. 
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11.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2021, 2022  
i 2023 pn. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” 
 
Uchwała Nr 4275/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 listopada 2021 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały  Nr  4449/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

5 listopada 2021 r. 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym w roku 2021, 2022  
i 2023 pn. „Realizacja programów redukcji szkód wśród 
okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych” 
 
Uchwała Nr 4276/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 listopada 2021 roku 
 

5 listopada 2021 r. 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub  
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w latach 2019-2023. 
 
Uchwała Nr 6113/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2018 roku 
 

19 listopada 2018 r. 

 
Departament Kultury 

 
 
 
 

14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury  
w latach 2020-2022. 
 
Uchwała Nr 1616/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 06 grudnia 2019 roku 
 

9 grudnia 2019 r. 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
 
Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 17 stycznia 2019 roku 
 

18 stycznia 2019 r. 

 
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

16.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
 
Uchwała Nr 897/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

14 czerwca 2019 r. 

17.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w latach 2019- 2021 roku. 
 
Uchwała Nr 297/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 08 lutego 2019 roku 

08 lutego 2019 r. 

 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

na realizację zadań wieloletnich w latach 2019-2023 wpłynęło w sumie 208 ofert złożonych 

przez organizacje pozarządowe.  
 
Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych departamentów 

Urzędu i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z tego powodu odrzucono w sumie 54 oferty. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Kultury – 28 ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu polityki społecznej – prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w  Mieście Koninie  
w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach  
2020 – 2021. 
 
Uchwała Nr 2237/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2020 roku 
 

21 maja 2020 r. 

19.  Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na świadczeniu wsparcia 
terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, 
dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności 
prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla osób z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 
Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. „Azymut-
Samodzielność” w latach 2021-2022. 
 
Uchwała Nr 3343/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 marca 2021 roku 
 

11 marca 2021 r. 

20.  Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu 
polityki społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania 
wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w 
tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Konin w ramach 
projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w latach 2021-2022. 
 
Uchwała Nr 4045/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 września 2021 roku 
 

8 września 2021 r. 



8 

 

Liczba  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe oraz ofert odrzuconych 
ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków  
w wyznaczonym terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

 

 
 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2021 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 
 

2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego zleconych  
w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 
 

Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie 

otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli Nr 2, stanowiącej załącznik do sprawozdania.  
Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Kultury 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Kultury 141 28 

2.  Departament Organizacyjny i Kadr 8 1 

3.  Departament Sportu i Turystyki 15 2 

4.  Departament Zdrowia 33 20 

5.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 11 3 

 
RAZEM 

 
208 54 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

 

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

 

Stowarzyszenie  
Musica Nostra 

od: 2021-01-01 
 do: 2021-12-31 

Realizacja VII Ogólnopolskiego Konkursu 
Chóralnego Muzyki Dawnej: - popularyzacja 

muzyki chóralnej dawnych epok: 
średniowiecza, renesansu i baroku – 

umożliwienie prezentacji dorobku 
artystycznego amatorskich chórów i zespołów 

Udział  
w wydarzeniu 

2000- 4000 
odbiorców 
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wokalnych: występ 4 chórów, łącznie 70 
wykonawców 

Międzynarodowy 
Festiwal Bluesowy 
JIMIWAY BLUES FESTIVAL 
( 5 edycji 2019-2023 ) 

Jimiway Towarzystwo 
Adoracji Bluesa i Rocka '70 

od: 2021-01-01 
 do: 2021-12-31 

2 dni festiwalu: 8 koncertów (około 300 osób w  
każdym dniu 

festiwalu) 

Magazyn TUU Fundacja Tuu od: 2021-01-01  
do: 2021-12-31 

Wydane i rozdystrybuowane 4 numery 

magazynu TUU (20-23). Każdy z 

numerów został wydrukowany w formie 

drukowanej w ilości 1000-2000 sztuk, 

stworzenie autorskich ilustracji i sesji 

fotograficznych. Powstałe treści zostały 

w całości umieszczone na 

ogólnodostępnej i bezpłatnej platformie 

ISSUU (issuu.com/tuumagazyn). Sześć 

artykułów zostało umieszczonych na 

stronie tuumagazyn.pl 

 

Brak danych 

2.2. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów zadania 

Edukacja i wzmacnianie 

kapitału społecznego 

poprzez rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego - 

prowadzenie Centrów 

Integracji 

Wielkopolskich 

Inicjatyw Społecznych 

CIWIS w latach  

2019 - 2023 

Fundacja Od Nowa 

(Subregion 

Koniński) 

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

 1 centrum otwarte 5 dni w tygodniu 
po 8h. 

 Zawarto 105 użyczenia przestrzeni 
biurowej (w tym otwartego w 2021 
r. studia nagrań). 

 Zawarto 15 porozumień w ramach 
wsparcia dla nowych organizacji 
pakietem łatwy start. 

 W ramach zadania przeprowadzono 
102 wsparć (doradztwo 
indywidualne i grupowe, spotkania 
informacyjne indywidualne  
i grupowe oraz pomoc w organizacji 
zebrania walnego online i prawne) – 
152,5 godzin 

 prowadzenie bazy ngo z subregionu 
konińskiego. 

 Publikowano informacje na 
facebooku udostępniano informacje 
ze strony wielkopolskiewici 

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

Łącznie ok 300 organizacji 
pozarządowych 
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2.3. Departament Sportu i Turystyki: 
 

Edukacja i wzmacnianie 

kapitału społecznego 

poprzez rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego - 

prowadzenie Centrum 

Integracji 

Wielkopolskich 

Inicjatyw Społecznych 

CIWIS w latach  

2019-2023  

w Subregionie Pilskim. 

Związek 

Stowarzyszeń 

Pilski Bank Żywności 

od: 2019-08-19 

do: 2023-12-31 

Zorganizowano następujące wydarzenia: 

 3 spotkania szkoleniowo-

integracyjne, 

 3 szkolenia online, 

 31 szt. doradztwa 

 40 informacji (wpisów) w mediach 

społecznościowych nt. CIWIS 

89 osób z 48 organizacji 

pozarządowych i 29 osób z OPS. 

 

 

 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS szkolenia zawodników oraz 
upowszechnianie sportu w środowisku 
wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej 
reprezentantów środowiska wiejskiego na 
poziomie ogólnowojewodzkim oraz udział 
reprezentantów środowiska wiejskiego 
Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i 
ogólnopolskich 
 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

 

2019 - 2023 
 

Wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 - 2023 

określonego w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023" 

 

brak danych 
 

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 
 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku 
Sportowego w 

Poznaniu 
 

2019 - 2023 
 

Wsparcie organizacji pozarządowej w 
realizacji zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 2019 - 2023 określonego 

w "Wieloletnim Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2019 - 2023" 

 

brak danych 
 

Upowszechnianie sportu i rekreacji osób  
z niepełnosprawnościami oraz wśród tych 
osób, organizacja rywalizacji sportowej i 
szkolenie zawodników z 
niepełnosprawnościami oraz udział w 
imprezach sportowych i rekreacyjnych  
o zasięgu minimum ponadlokalnym 
organizowanych dla środowiska osób  
z niepełnosprawnościami 
 

Oddział 
Regionalny 
Olimpiady 
Specjalne 

Wielkopolskie - 
Poznań 

 

2019 - 2023 
 

Wsparcie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 - 2023 

określonego w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023" 

 

brak danych 
 

Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 
 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSKA" 
 

2019 - 2023 
 

Powierzenie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 - 2023 

określonego w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

brak danych 
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2.4. Departament Zdrowia: 

 

 
2.5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023"Ze względu 

na sytuację epidemiczną w kraju, 
wstrzymano realizację projektu w roku 2021. 

 

Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne 
 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

 

2019 - 2023 
 

Powierzenie organizacji pozarządowej 
w realizacji zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019 - 2023 

określonego w "Wieloletnim Programie 
współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023" 

brak danych 
 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Wsparcie działania Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego 

Fundacja 
Simontonowski 
Instytut Zdrowia 

od: 2019-08-01 

do: 2021-12-31 
- zrealizowano 52 dyżury doradców i pielęgniarek 

-wykonano 440 testów w kierunku HIV, 

- odbyły się po 4 dni dyżurów w Lesznie i Kaliszu, 

podczas których zostało wykonanych łącznie 31 testów, 

- przeprowadzono 3 akcje promocyjne na terenie 

Kalisza, Leszna i Poznania, 

- zrealizowanych zostało 29 godzin wsparcia 

psychologicznego dla osób z HIV i ich bliskich, 

 

440 

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

Stowarzyszenie 
PSYCHE SOMA 

POLIS 

od: 2019-11-04 

do: 2021-12-31 
- opracowano model wsparcia młodych osób 

w kryzysie psychicznym, 

- 38 osób skorzystało z wsparcia psychologicznego 

w formie interwencji kryzysowych 

oraz indywidualnych spotkań psychoterapeutycznych, 

- wydano 500 szt. gadżetów (kubek, koc, herbata.) 
 

538 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej dotyczącej 
osób starszych, w tym 
utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i administrowanie 
wielkopolskim internetowym 
portalem wymiany informacji 
dotyczącym osób starszych. 
 

Fundacja 
Obywatelska 

"Czas 
Jaszczurów" 

od: 2019 
do: 2021 

- Przygotowywanie i publikowanie kolejnych 

materiałów dziennikarskich 

- Przez cały rok funkcjonował fanpage na FB. 

18 000 

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla osób  
z całościowymi zaburzeniami 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób  

od: 2021-01-01 
do: 2021-10-31 

- Zrealizowanie do 312 godzin 14 
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rozwoju, w tym z autyzmem 
 i zespołem Aspergera w Koninie  
w ramach projektu  
pn. „Azymut Samodzielność” 

z Autyzmem 
"Gepetto" 

- Zwiększenie skuteczności procesu usamodzielniania 

się osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 

w tym z autyzmem i zespołem Aspergera 

oraz ich rodzin, 

- Zwiększono ilość wsparcia dla rodziców, 
opiekunów, mieszkańców czego efektem było wzrost 

poziomu usamodzielniania w obrębie rodziny. 
 


