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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ROKU 2016 

 

 
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 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

1. Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego służących 
kształtowaniu szacunku do 
własnego państwa, jego 
historii, kultury  i tradycji 
oraz rozwijaniu 
umiejętności świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego uczestnictwa 
dzieci i młodzieży w życiu 
publicznym. 

XXIII Wielkopolski Konkurs 
o Samorządzie 
Terytorialnym. 

Towarzystwo 
Samorządowe 

od dnia 01 czerwca 
2016r. do dnia  31 

lipca 2016 r. 

*Organizacja XXIII edycji 
Konkursu o Samorządzie 
Terytorialnym;  
*Przybliżenie młodzieży 
wiedzy z zakresu 
funkcjonowania i rozwoju 
samorządu terytorialnego, 
zainteresowanie jej ideą 
samorządności w 
kontekście ogólnokrajowym 
jak i indywidualnym;  
*Pobudzenie aktywności 
lokalnej poprzez pozyskanie 
wiedzy na temat 
działalności i współpracy 
mieszkańców z 
samorządem lokalnym i 
organizacjami 
pozarządowymi. 

W etapie 
powiatowym udział 
wzięło 410 uczniów. 

W ostatecznej 
rozgrywce 

uczestniczyło 55 
finalistów oraz 42 

opiekunów. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  

1. Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego służących 
kształtowaniu szacunku do 

Jak być aktywnym w 
demokratycznym państwie. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Edukacyjnych 

od dnia 01.06.2016r 
do dnia 30.11.2016r. 

*Warsztaty dla uczniów-
działanie młodzieży w 
społeczeństwie 
obywatelskim, technika 
pisania pism użytecznych; 

W projekcie 
uczestniczyła 

młodzież z 9 liceów. 
W wyjeździe 

studyjnym na sesję 
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edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

własnego państwa, jego 
historii, kultury  i tradycji 
oraz rozwijaniu 
umiejętności świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego uczestnictwa 
dzieci i młodzieży w życiu 
publicznym. 

*Wyjazd studyjny do 
Poznania; *Realizacja 
szkolnego projektu 
edukacyjnego "Jak być 
aktywnym w 
demokratycznym 
Państwie"; *Konkurs dla 
młodzieży; *Udział 
młodzieży w projekcie 
przyczynił się do 
uświadamiania oraz 
wykorzystania w praktyce 
podstawowych praw 
obywatelskich; *Uczniowie 
zapoznali się z ideą 
wolontariatu, a więc ideą 
bezinteresownego działania 
na rzecz innych. 

sejmiku do 
Poznnaia 

uczestniczyło 26 
osób, w 

warsztatach 
uczniowskich 32 

osoby, w 
warsztatach dla 

nauczycieli 8 osób, 
w konkursach 32 

osoby, w 
projektach 

realziaowanych w 
szkolach 

uczestniczyło 280 
uczniów, w 
konferencji 

podumowującej 
konkurs wzięło 
udział 30 osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

1. Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego służących 
kształtowaniu szacunku do 
własnego państwa, jego 
historii, kultury  i tradycji 
oraz rozwijaniu 
umiejętności świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego uczestnictwa 
dzieci i młodzieży w życiu 
publicznym. 

„Dobra Robota” jako 
drogowskaz osiągania 

wysokiego standardu życia 
– wczoraj, dziś i jutro. 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

od dnia 13 czerwca 
2016r.  do dnia 30 
listopada 2016r. 

*Poznanie przez 
uczestników projektu 
koncepcji prof. T. 
Kotarbińskiego w Traktacie 
o dobrej robocie;  
*Poznanie 
pozytywistycznych i 
etycznych wzorców Dobrej 
roboty i Etosu Pracy; 
*Zapoznanie z koncepcją 
prakseologii - teoria 
sprawnego działania;  
*Poznanie modelu 
normatywnego T. 
Kotarbińskiego;  
*Poznanie zasad budowy 
społeczeństwa 

Szacunkowo 330 
osób. 
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obywatelskiego - porządek i 
dobra organizacja pracy; 
 * Przeprowadzenie 
bezpłatnych szkoleń dla 330 
osób, 22,5 godzin, w pięciu 
szkołach;  
* Poznanie nowych 
obszarów działalności 
pozaszkolnej np. możliwości 
wolontariatu, programów 
europejskich.   

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

1. Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 
wychowania 
obywatelskiego służących 
kształtowaniu szacunku do 
własnego państwa, jego 
historii, kultury  i tradycji 
oraz rozwijaniu 
umiejętności świadomego 
korzystania z procedur 
demokratycznych, z 
uwzględnieniem 
aktywnego uczestnictwa 
dzieci i młodzieży w życiu 
publicznym. 

Wielkopolski Turniej Debat 
Oksfordzkich. 

Fundacja Edukacyjna G5 
od dnia 01.06.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Zaingurwano Wielkopolski 
Turniej Debat oksfordzkich; 
*Integracja i nawiązanie 
współpracy między 
wielkopolskimi 
środowiskami szkół 
ponadgimnazjalnych na 
rzecz szerzenia idei 
partycypacji obywatelskiej, 
zaangażowania młodzieży i 
placówek w historyczną i 
bieżącą problematykę kraju 
i regionu oraz podnoszenia 
wiedzy młodzieży z tych 
obszarów, czego przejawem 
jest organizacja 
partnerskich małych 
turniejów międzyszkolnych, 
pomiędzy uczestnikami 
turnieju;                                                                
*Spopularyzowanie debaty 
jako formy uczestniczenia w 
sferze publicznej i postawę 
obywatelską, także ze 
względu na dbałość o język 
polski; *Wzrost 

Około 300 uczniów. 
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umiejętności uczestników 
zadania w zakresie sztuk 
wystąpień publicznych, 
wyrażania własnej opinii i 
budowania argumentacji. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Z rogalem w koszyczku. 

Stowarzyszenie 
Krzewienia 

Pedagogicznej i 
Duchowej Myśli św. 

Urszuli 

od dnia 01.06.216r.  
do dnia 30.11.2016r. 

*Grupa młodzieży 
uczestniczyła w cyklu zajęć 
warsztatowych, na których 
zapoznała się z 
wiadomościami o historii 
wikliniarstwa w 
Wielkopolsce, zapoznała się 
z zawodem - koszykarz-
plecionkarz, poznają 
najważniejsze sploty 
stosowane w koszykarstwie 
oraz najczęściej używane 
narzędzia do wykonywania 
w plecionkarskie.  
*Młodzież głębiej poznała 
tradycje wielkopolskie dot. 
wikliniarstwa oraz 
cukiernictwa. 

Około 60 
uczestników. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Odkryj bohatera. 
Fundacja 750-lecia 

Jarocina 
od dnia 01.06.2016r.  
do dnia 30.11.2016r. 

*Przybliżono mieszkańcom 
Ziemi Jarocińskiej lokalną 
historię oraz 
zaktywizowano młodzież do 
działań społecznych i 
kulturalnych; *Projekt 
wpłynął na wykształtowanie 
postawy patriotycznej 
wśród mieszkańców (z 
naciskiem na 
młodzież),*Zaktywizowano 
młodzież do działania na 
rzecz kultywowania historii 

Około 40 
uczestników. 
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i kultury małej ojczyzny; 
*Stworzono 2 komiksy i 4 
prezentacje multimedialne 
nt. Żołnierzy Wyklętych. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Kocham Wielkopolskę. 
Stowarzyszenie Nasze  

Kaliskie 

 od dnia 20 sierpnia 
2016r. do dnia 15 
listopada 2016r. 

*Nastąpiło pogłębienie 
wiedzy historycznej o 
najbliższej okolicy, regionie 
kaliskim i całej 
Wielkopolsce;  
*Wszystkie moduły zadania 
nakierowane zostały na 
kształtowanie postaw 
patriotycznych i budowanie 
tożsamości narodowej.  
*Konkurs plastyczny był 
okazją do pogłębienia 
uczniowskiej kreatywności. 

78 uczniów wzięło 
udział w lekcji 

muzealnej, 35 w 
konkursie 

plastycznym, w sesji 
popularnonaukowej 

26, łącznie 139. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Cudze chwalicie 
Wielkopolskiego nie znacie. 

Klub Sportowy 
Jaskiniowiec Rajsko 

od 01 czerwca 2016r.  
do dnia 15 sierpnia 

2016r. 

*20 uczniów nabyło wiedzę 
o kulturze i historii, tradycji 
i obyczajach Wielkopolski, 
co wykazały wyniki testu na 
zakończenie warsztatów; 
*Dzięki warsztatom i 
zorganizowanej wycieczce 
Szlakiem Piastowskim 
uczniowie poszerzyli wiedze 
o swoim regionie; 
*Przeciwdziałano 
wykluczeniu osób 
zamieszkujących na 
terenach z dala od centrów 
kultury. Zorganizowana 
wycieczka do Gniezna 
ułatwiła uczniom 
zamieszkującym tereny 
wiejskie dostęp do kultury, 

Szacunkowo 20 
uczniów. 
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historii i tradycji 
Wielkopolskiej; 
*Zorganizowany konkurs-
test przybliżył uczestnikom 
dziedzictwa kulturowego 
regionu, rozwinął 
zainteresowanie regionem, 
jego historią i tradycją; 
*Półkolonie stworzyły 
okazję do zacieśnienia więzi 
koleżeńskich. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Pogoda na romantyczno-
bajkowych szlakach 

Wielkopolski. 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

Gminy Kościan 

od dnia 1.06.2016r. 
do dnia 30.10.2016r.  

*Popularyzacja regiony;  
*Nastąpiła popularyzacja 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego;  
*Wzmocnienie więzi 
pomiędzy uczestnikami 
projektu;  
* Poprawiono znajomość 
historii dziedzictwa 
kulturowego regionu wśród 
młodych ludzi; *Zmieniono 
pasywny styl życia na rzecz 
spędzania wolnego czasu z 
rówieśnikami. 

Zrealizowano dwie 
wycieczki 

autokarowe - udział 
wzięło 96 osób, 

Zorganizowano dwa 
plenery malarskie 

dla 18 osób; 
Zorganizowano 

warsztaty teatralne 
dla 14 osób; 

zorganizowano 2 
warsztaty 

scrapbookingu dla 
10 osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Bliżej domu 2016- edukacja 
regionalna w południowo-
wschodniej Wielkopolsce. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Edukacyjnych 

od dnia 1.06.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Popularyzacja ciekawych 
miejsc i zabytków 
związanych z obszarem 
Wielkopolski południowo - 
wschodniej. Stało się to 
dzięki realizacji konkursu 
plastycznego, konkursu dla 
gimnazjalistów oraz 
wycieczce i wymianie 
doświadczeń prowadzonych 
podczas warsztatów. *Duże 

Szacunkowo 200 
osób. 
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znaczenie dla popularyzacji 
edukacji regionalnej miała 
uroczysta sesja i 
konferencja dla nauczycieli 
w Kaliszu; * Organizowane 
konkursy i warsztaty 
przyczyniły się do lepszego 
poznania i identyfikacji 
młodego pokolenia z 
dziedzictwem regionu.  

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Mój Region- Moja 
Tożsamość! Edukacyjne 
warsztaty dla uczniów. 

Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

od dnia 15.08.2016r. 
do dnia 15.11.2016r. 

*Wzrost świadomości 
kulturowej;  
*Wzrost tożsamości 
historycznej i kulturowej 
regionu;  
* Wzrost zainteresowania 
społeczności wspólnym 
działaniem na rzecz 
aktywnego uczestnictwa w 
kulturze na terenie miasta; 
*Zacieśnienie więzi wśród 
uczniów;  
* Znajomość bogatej 
historii i tradycji 
Wielkopolski. 

Szacunkowo 96 
uczniów. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Śladami dawnej 
Wielkopolski. 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 

od dnia 1.09.2016r. 
do dnia 30.10.2016r.  

*Organizacja jednodniowej 
wycieczki "Szlakiem 
Piastowskim", dzięki której 
młodzież w ciekawy i 
atrakcyjny sposób zwiedziła 
pierwszą stolicę Polski - 
Gniezno; *Dzięki udziałowi 
w projekcie młodzi ludzie 
pogłębili wiedzę na temat 
historii, kultury i tradycji 
naszego regionu, kształcili 

Szacunkowo 44 
młodych ludzi. 
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wrażliwość estetyczną oraz 
szacunek do dóbr kultury i 
obiektów sakralnych, w 
praktyczny sposób 
doskonalili umiejętność 
zdobywania wiadomości z 
różnych źródeł oraz ich 
dokumentowania, poznali 
walory środowiska 
przyrodniczego, obszarów i 
obiektów chronionych 
zwiedzanych miejsc. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Finał XX Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce. 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów 

Wielkopolskich 

od dnia 01.06.2016r. 
do dnia 22.07.2016r. 

* Nabycie nowej lub 
poszerzenie 
dotychczasowej wiedzy na 
temat Wielkopolski, jej 
historii, tradycji, kultury, 
walorów przyrodniczych i 
gwary;  
*Kolejna grupa młodych 
ludzi została laureatami 
Konkursu;  
*Zachęcenie dzieci i 
młodzieży do rozwijania 
zainteresowań regionem;  
*Wsparcie kariery szkolnej 
dzieci i młodzieży; 
*Wsparcie awansu 
zawodowego nauczycieli,  
* Pobudzenie do działania 
społeczności i samorządów 
lokalnych. 

Szacunkowo 298 
osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  

3. Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 
polskiej i literatury 

Fundacja Edukacji 
Społecznej „EKOS” 

Konkurs w dziedzinie 
języka polskiego i 

literatury dla uczniów 
szkół podstawowych 

1.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r.  

*Zostały przygotowane 
elementy organizacyjne 
niezbedne do 
przeprowadzenia w roku 

Do Konkursu języka 
polskiego i 

literatury w roku 
2016/2017 
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Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

służących rozwijaniu 
kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży. 

„Złota Żabka” i dla 
uczniów Gimnazjów 

„Złota Żaba” 

szkolnym 2016/2017 
kolejnej edycji Konkursów 
"Złota Żaba" i "Złota 
Żabka;* Została 
zaktualizowana i 
zmodernizowana strona 
internetowa Konkursu; 
Zaproszenia zostały 
wysłane do wszystkich szkół 
podstawowych i wszystkich 
gimnazjów w 
województwie 
wielkopolskim, * 
Przeprowadzono pierwszy 
etap konkursu; * Realizacja 
zadania przyczyniła się do 
rozpowszechnienia wśród 
dzieci i młodzieży 
znajomości reguł 
poprawnej polszczyzny, w 
tym reguł ortografii, 
umiejętności stylistycznych, 
kultury literackiej, zachęciła 
do wykorzystywania w 
wypowiedziach bogactwa i 
odmian języka. 

przystąpiło 2 827 
uczniów w 156 

szkołach 
podstawowych i 2 

512 gimnazjalistów 
w 124 gimnazjach. 

Łącznie w 
pierwszym etapie 

Konkursów z języka 
polskiego i 

literatury "Zlota 
Żaba" i "Złota 

Żabka" 
uczestniczyło w 
województwie 

wielkopolskim 5 
368 uczniów. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

3. Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 
polskiej i literatury 
służących rozwijaniu 
kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Pedagogicznej i Duchowej 

Myśli św. Urszuli 
(Nie), Mówta co chce ta. 

od dnia 01.06.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Realizacja cyklu 
teoretycznych zajęć 
warsztatowych, *Realizacja 
2 spotkań z dziennikarzami; 
*Ukazał się numer 
amatorskiej gazetki 
"Liberta".  

Szacunkowo 26 
osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 

3. Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 

Stowarzyszenie „Ambitio” 
Co w mowie piszczy –

projekt edukacyjny 
1.06.2016r. do dnia 

30.11.2016r.  
*Rozpropagowanie języka 
polskiego i poprawności 

Około 100 uczniów 
gimnazjum i 45 
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zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

kultury języka, ortografii 
polskiej i literatury 
służących rozwijaniu 
kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży. 

rozwijający 
kompetencje językowe 

młodzieży 
wielkopolskiej z zakresu 

literatury i ortografii 
polskiej. 

językowej wśród młodzieży; 
* Rozpowszechnienie 
literatury polskiej wśród 
uczniów wsi i miasteczek 
wielkopolskich; *Znaczna 
poprawa znajomości zasad 
ortograficznych i 
gramatycznych wśród 
młodzieży; * Zapoznanie 
młodzieży z gwarą 
poznańską; * Powstanie 
klubu dyskusyjnego: * 
Przeprowadzenie 
konkursów ortograficznego 
i recytatorskiego; * 
promocja szkolnej 
biblioteki; * Zorganizowanie 
konkursów recytatorskich; 
* Rozpropagowanie teatru i 
filmu wśród młodzieży. 

uczniów szkoły 
podstawowej. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

3. Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
kultury języka, ortografii 
polskiej i literatury 
służących rozwijaniu 
kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 

Nie szata zdobi 
człowieka. 

06.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r. 

* U 20 osób nastąpiło 
opanowanie zasad 
ortograficznych i 
ortofonicznych, 
podwyższenie wrażliwości 
na piękno polskiej mowy, 
wzrost potrzeby dbałości o 
kulturę języka, wzrost 
motywacji wkładania 
wysiłku w dążenie do 
poprawności językowej i 
ortograficznej, zrozumienie 
wartości sięgania po 
książkę; 
 * 44 godziny warsztatów ze 
specjalistami, słownik 
ortograficzny i 10 plansz 

Szacunkowo 20 
uczniów. 
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obrazkowych 
przedstawiających zasady 
ortograficzne. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Pedagogicznej i Duchowej 

Myśli św. Urszuli 

Wolontariusz w 
obiektywie. 

01.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r. 

*Realizacja 5 bloków 
warsztatów; 
*Przeprowadzenie 
konkursu; *W trakcie pracy 
komisji konkursowej zostały 
wyłonione prace, które 
pokazały młodych ludzi w 
akcji. 

Zajęcia 
warsztatowe - 26 

osób, Liczba 
otrzymanych 
zgłoszeń prac 

konkursowych - 14. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Stowarzyszenia „Ambitio” 

Wolontariat drogą do 
edukacji społecznej i 

aktywizacji młodzieży. 
Projekt społeczno-

prawny dla młodzieży z 
Województwa 

Wielkopolskiego. 

1.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r.  

*Zwiększono świadomość 
prawną wśród młodzieży 
poprzez warsztaty, zajęcia, 
szkolenia przed każdym 
wyjściem, spotkania z 
policjantami;  
* Młodzież zwiększyła 
swoje kompetencje 
społeczne, na bieżąco 
jesteśmy w kontakcie z 
opiekunami na świetlicy, 
rodzicami; 
* Zwiększenie umiejętności 
pisania i redagowania 
notatek z wydarzeń;  
*Integracja młodzieży z 
nowego rocznika 
2016/2017. 

Około 160 uczniów. 
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Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Fundacja „Filmowiec” 
„Pierwszy Projekt” 

Warsztaty dla 
młodzieży. 

06.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r. 

* Cykl zajęć warsztatowych 
pozwolił odbiorcom na 
pogłębienie wiedzy i 
rozwinięcie swoich 
zainteresowań; *W 
pierwszej fazie projektu 
szeroka grupa uczestników 
miała okazję zdobyć 
podstawową wiedzę z 
historii i języka filmu oraz 
fotografii; 
*przeprowadzenie quizu we 
wszystkich miejscach 
realizacji zadania na pewno 
pozwoli uczestnikom na 
zweryfikowanie i 
pogłębienie wiedzy 
dziedzictwa kultury 
Wielkopolski; *Uczestnicy 
projektu mieli okazję 
zapoznać się z najnowszymi 
filmami młodych autorów 
kina amatorskiego. 

Około 200 uczniów. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 

Innym siebie dam, bo 
dobre serce mam. 

6.06.2016r. do dnia 
29.11.2016r.  

*Zwiększyła się aktywność 
wolontariacka wśród dzieci 
i młodzieży;  
*Dzięki realizowanym 
działaniom uczestnicy 
projektu poczuli chęć 
niesienia pomocy innym;  
*Uczestnicy projektu 
zapoznali się z idę 
wolontariatu i poznali 
konkretne przykłady pracy 
wolontariuszy w ramach 
przeprowadzonych 
warsztatów. 

Około 40 osób. 
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Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Fundacja Społeczeństwo 
Przyszłości 

„Społecznie aktywni- 
rozwój kompetencji 
liderskich młodych 

Wielkopolan. 

01.06.2016r. do dnia 
31.10.2016r. 

* Rozwinięte zostały 
kompetencje związane z 
uczestnictwem młodzieży w 
szeroko rozumianym życiu 
społecznym, zwłaszcza w 
kontekście działania na 
rzecz społeczności lokalnej 
oraz osób narażonych na 
dyskryminację; *Młodzi 
ludzie rozwinęli 
kompetencje liderskie, 
komunikowania się; 
*Rozwinęli postawę 
proaktywną, wzmocnili 
zaangażowanie;                                         
*Poznali korzyści 
wynikające z działań 
wolontarystycznych. 

Około 15 osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

5. Wspieranie inicjatyw 
promujących szkolnictwo 
zawodowe w szkołach 
gimnazjalnych. 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 
Kim być? 

od dnia 01.06.2016r.  
do dnia 29.11.2016r. 

* Projekt pozwolił na 
przygotowanie młodzieży 
do określenia swoich 
predyspozycji zawodowych 
przy wyborze indywidualnej 
ścieżki edukacyjnej po 
ukończeniu gimnazjum. 

Szacunkowo 124 
uczniów 

gimnazjum, w tym 
23 uczniów kl. III. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2016 roku. Uchwała 
Nr 1565/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  

5. Wspieranie inicjatyw 
promujących szkolnictwo 
zawodowe w szkołach 
gimnazjalnych. 

Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół 

Zespołu Szkół Rolniczych w 
Kaczkach Średnich na Rzecz 

Rozwoju Szkoły i 
Środowiska Lokalnego 

Zmień swoje marzenia 
w zawód. 

od dnia 1.06.2016r. 
do dnia 20.10.2016r.  

*Rozwinięto i poszerzono 
wiedzę uczniów w zakresie 
zawodoznawstwa oraz 
kształcenia zawodowego na 
terenie powiatu;  
* Podniesiono kompetencje 
społeczne, naukowo-
techniczne, inicjatywność 
oraz przedsiębiorczość 
wśród uczniów; 
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*Upowszechniono dobre 
praktyki w zakresie 
doradztwa zawodowego 
oraz zajęć i warsztatów z 
preorientacji zawodowej. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Towarzystwo Miłośników 
Kalisza 

Organizacja turnieju 
wiedzy o regionie 

kaliskim dla uczniów 
szkół podstawowych 

Miasta Kalisza i Powiatu 
Kaliskiego 

"CALISIADA,czyli 
"pociąg" do … Ziemi 

Kaliskiej'' 

24.10.2016r. do dnia 
30.11.2016r. 

*Zintegrowano środowisko 
uczniowskie i nauczycielski; 
*Zwiększono wiedzę 21 
uczestników turnieju na 
temat zamieszkiwania przez 
nich gmin oraz pobudzono 
ich zainteresowanie 
regionem. 

Około 21 osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Stowarzyszenie Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka 

Kaliska gra planszowa 
od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Promocja literatury, 
historii przez organizację 
spotkań z literatami, 
historykami-regionalistami 
oraz grafikami-plastykami 
oraz konsultacji z 
nauczycielami w celu 
przygotowania młodzieży 
do pracy nad projektem;  
*Promocja czytelnictwa;  
*Popularyzacja literatury 
wśród młodzieży; 
*Stworzenie młodzieży 
możliwości prezentowania 
swojej twórczości;  
*Zachęta do świadomego 
uczestnictwa w kulturze,  
*Popularyzacja Kalisza i 
Wielkopolski; *Pogłębienie 
świadomości kulturowej, 
historycznej i literackiej. 

Około 50 uczniów. 
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Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Fundacja "Nasza Historia" 
Gra miejska - Kalisz w 
powieści "Noce i dnie" 

M.Dąbrowskiej 

od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Zrealizowano dwie edycje 
Gry Miejskiej poprzez którą 
w prosty, przystępny, 
nowoczesny sposób 
wzbudzono 
zainteresowanie 
dziedzictwem kulturowym, 
zwiększono wiedzę na 
temat historii Kalisza sprzed 
I wojny światowej, opisanej 
na kartach "Noce i Dnie" M. 
Dąbrowskiej wśród 
młodzieży. 

Szacunkowo 68 
uczniów. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie 
wiedzy na temat 
Wielkopolski 
poprzezedukację 
regionalną dzieci i 
młodzieży. 

Fundacja Miś 
Rajzy bąbasów po 

Wielkopolsce 
od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Wzrost wiedzy u dzieci na 
temat kultury, historii i 
kulinarni Wielkopolski 
(organizacja warsztatów 
kulinarnych, występu teatru 
cieni, wycieczek do 
Biskupina); *Wzrost 
aktywności fizycznej i 
intelektualnej dzieci, * 
Integracja; *Pobudzenie 
pamięci z zakresu wiedzy 
nt. regionu Wielkopolski. 

Szacunkowo 37 
dzieci. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 

Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w 

Poznaniu 

Młodzi ludzie – wielka 
pomoc 

od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

* Przygotowanie filmu 
edukacyjnego dla dzieci 4-6 
szkoły podstawowej i 1 
klasy obecnego gimnazjum;  
* Zorganizowanie spotkań z 
dziećmi oraz młodzieżą ze 
szkoły ponadgimnazjalnej; 
*Przybliżono znaczenie 
słów hospicjum, wyjaśniono 
na czym polega praca 
wolontariuszy;  

Spotkania z dziećmi 
- 276 osób, 

Szkolenie liderów 
wolontariatu - 22 

osoby. 
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uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

*Zorganizowano szkolenie 
dla liderów młodzieżowego 
wolontariatu oraz 
niezależne szkolenie 
koordynatorów;  
*Zorganizowano zajęcia 
praktyczne - "motyle 
warsztaty". 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Wapno 

Zostań liderem 
wolontariatu – aktywna 
młodzież Gminy Wapno 

od dnia 02.11.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Podniesienie świadomości 
wśród wolontariuszy 
uczestniczących w 
Projekcie; *Promocja i 
rozpowszechnianie 
wolontariatu wśród 
młodzieży z Gminy Wapno; 
* Zorganizowanie i 
przeprowadzenie konkursu 
Lider Wolontariatu. 

Szacunkowo 30 
osób. 

Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

ASTER 
"I Ty możesz zostać 

Mistrzem Debatowania" 
od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Młodzież podczas udziału 
w debatach poszerzyła 
swoja wiedzę o świecie, 
angażowali się w 
zdobywanie i poszerzanie 
swojej wiedzy oraz poznali 
nowy sposób wymiany 
myśli i poglądów, jakimi są 
debaty. 

Szacunkowo 10 
osób. 
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Otwarty konkurs  ofert  na  
realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  
Województwa  
Wielkopolskiego  w  dziedzinie  
edukacji w 2017 roku. Uchwała 
Nr 2380/2016  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

4. Wspieranie działań z 
zakresu wpowszechniania 
wzorca aktywnego 
uczestnika w życiu 
społecznym, kształtowania 
kompetencji społecznych 
w duchu tolerancji i 
poszanowania różnych 
wartości, zwiększenia 
aktywności wolontariackiej 
wsród dzieci i młodzieży, z 
uwzględnieniem roli lidera 
grupy. 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski 

XIII Wielkopolskie 
Forum Rad 

Młodzieżowych 

od dnia 24.10.2016r. 
do dnia 30.11.2016r. 

*Zorganizowano 
dwudniowe spotkanie 
szkoleniowo-warsztatowe 
dla 16 uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz 8 opiekunów; 
*Zdobycie nowej, bądź 
poszerzenie wiedzy na 
temat powoływania i pracy 
w młodzieżowej radzie 
gminy/miasta/powiatu oraz 
kształtowanie liderów 
lokalnej społeczności. 

Szacunkowo 24 
osoby. 

 
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

 
 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 
społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
w 2016 roku. 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego - 
wspieranie realizacji 
nieformalnej edukacji 
obywatelskiej w ramach Dni 
Kultury Solidarności - Wkład 
Wielkopolski w 
kształtowanie postaw 
obywatelskich i kultury 
narodu  

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości  

2016-11-10 do: 2016-
12-16  

 Osiągnięte rezultaty w 
zadaniu publicznym to:  
• udział ok. 600 osób 
łącznie w zajęciach 
edukacyjnych i w 
widowisku. W zajęciach 
edukacyjnych udział wzięło 
297 osób – na podstawie 
kart zgłoszeniowych wraz z 
wykazem osób, które wzięły 
w nich udział, a które 
zostały nadesłane przez 
szkoły (6 szkół z terenu 
powiatu śremskiego i 
kościańskiego). W 
widowisku udział wzięło 
ponad 300 osób, w tym: 
widownia (263 osoby, w 
tym: 240 osób, które złożyły 
podpis na liście obecności 

Ok. 600 
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oraz ok. 100 osób 
występujących w 
widowisku (muzycy, 
aktorzy, chór Corda Cordi, 
zespół muzyczny oraz dzieci 
i młodzież z Katolickiego 
Centrum Edukacji i Kultury 
w Śremie). Odbiorcami 
widowiska byli mieszkańcy 
Wielkopolski. Źródło 
danych: listy obecności, 
zdjęcia, itp. 
• organizacja 8 zajęć 
edukacyjnych – źródła 
danych: umowy z 
ekspertami prowadzącymi 
zajęcia (4 umowy o dzieło), 
materiał zdjęciowy, film.  
• organizacja 1 widowiska 
muzyczno-słownego -  
źródła danych: listy 
obecności uczestników 
widowiska, film, materiał 
zdjęciowy.  
• przygotowano 2 filmy (na 
1 zakładany w ofercie). 
Jeden z przebiegu z zajęć 
edukacyjnych (fragmenty 
zajęć) oraz sonda z 
uczestnikami zajęć oraz 
wywiady z ekspertami 
prowadzącymi zajęcia i 
drugi film z widowiska 
„TAKI KRAJ - widowiska 
słowno-muzycznego o 
wielkopolskich sercach 
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bijących dla Polski”. Źródła 
danych: nagranie na płycie 
Wszystkie zaplanowane w 
ofercie rezultaty zostały w 
pełni osiągnięte co miało 
znaczący wpływ na 
realizację celu zadania. 

Edukacja i umacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego. "Śladami 
Adama Mickiewicza po 
Wielkopolsce."  

Stowarzyszenie 
"Poznański Chór 

Nauczycieli Im. ignacego 
Jana Paderewskiego"  

 Od: 2016-11-16 Do: 
2016-12-12 

 
Wszystkie cele społeczne, 
kulturalne i obywatelskie 
zostały w sposób 
maksymalny wykorzystane 
kształtując w mieszkańcach 
Wielkopolski postawę 
odpowiedzialności za 
wspólne dziedzictwo i 
mądre tradycje 
patriotyczne pielęgnujące 
pamięć o największym 
polskim poecie. Dzięki 
koncertom pamięć wśród 
osób starszych i młodzieży 
będzie kontynuowana. 
Wielkopolanie będą 
kontynuować ducha 
obywatelskiego i utrwalać 
piękno poezji Wieszcza. 
 
 W bogatej w wydarzenia 
Ziemi Wielkopolskiej, fakt 
pobytu Wieszcza, nasz 
koncerty wywarły na 
słuchaczach niezatarte 
wrażenia. Muzyka i poezja 
romantyczna znów 
wzbudziły zachwyt, że tak 
pięknie i trafnie oddaje 

 b.d. 
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koloryt tamtych dni. Wielu 
uczniów było pod 
wrażeniem i obiecywało, że 
sięgną po tę literaturę raz 
jeszcze, by ją pogłębić i 
przeżyć na nowo. Rezultaty 
artystyczne koncertów 
będą owocować w 
przyszłości a pamięć o A. 
Mickiewiczu na Ziemi 
Wielkopolskiej nie zaginie. 

Paderewski – 
Wielkopolanin mimo woli 

Stowarzyszenie „Gloria 
in Musica” 

od 10.11.2016 r  
do 16.12.2016 r. 

Wymiernym liczbowo 
rezultatem zadania jest 
udział w nim 600 
bezpośrednich odbiorców, 
60 wykonawców i 10 
wolontariuszy. Powielonych 
zostało 100 płyt DVD z 
koncertu oraz 100 płyt CD z 
nagraniem Sonaty a-moll na 
skrzypce i fortepian I. J. 
Paderewskiego do celów 
promocyjnych i 
archiwalnych. 

 
Rezultaty tzw. miękkie: 

 starano się 
zaprezentować 
widowisko artystyczne 
o wysokich walorach 
artystycznych i 
historycznych, 
oddające w pełni 
zasługi Paderewskiego 
dla kraju, dla muzyki, 
pozwalające odbiorcy 

600 
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wejść głęboko w 
rozterki i dylematy, z 
którymi musiał się 
mierzyć nasz bohater, 

 Stworzono czytelny, 
atrakcyjny scenariusz 
widowiska, 
wprowadzono 
specjalnie napisane 
dialogi ilustrujące 
ciekawe, często 
nieznane szczegóły z 
życia Paderewskiego, 

 zapewniono udział w 
koncercie wybitnych 
wykonawców, 

 starano się o spełnienie 
istotnej roli zadania w 
świadomości 
kulturowej, społecznej i 
historycznej 
Wielkopolski, 

 zadbano o 
wzmocnienie dialogu 
międzypokoleniowego 
oraz 
międzykulturowego, 

 rozszerzono zasięg 
zadania o akcenty 
ponadlokalne, 

 podkreślono role 
wsparcia projektu 
przez UMWW 
wzmacniając promocje 
regionu. 
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DEPARTAMENT KULTURY 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016 Pokolenia z kulturą 

Uniwersytet Trzeciego 
wieku w Chodzieży 1.03.2016-31.12.2016 

 
Realizacja powyższych 
projektów, w znaczący 
sposób przyczyniła się do 
wykonania priorytetowych 
zadań Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego na rok  
2016, we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi. Rodzaje 
zdań określone zostały w 
Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 
stanowiącym Załącznik do 
uchwały nr 1394/2015 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 10 
grudnia 2015 r. 
Były realizowane 
następujące zadania: 
-wspieranie przedsięwzięć o 
najwyższych walorach 
artystycznych i dużym 
potencjale promocyjnym 
regionu, chodziło  tutaj o 
realizację projektów z 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017 
 
 

"Teatrzyk zajechał!" 
Kontynuacja projektu 
edukacji kulturalnej w 
miejscach, gdzie nie dociera 
teatr 

Społeczne 
Stowarzyszenie 
Edukacyjno- Teatralne 
"Stacja Szamocin" w 
Szamocinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018 
 
 Akademia Młodych Liderów 

Społeczne 
Stowarzyszenie 
Edukacyjno- Teatralne 
"Stacja Szamocin" w 
Szamocinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019 

X Jubileuszowy Festiwal 
Filmowy OFFELIADA w 
Gnieźnie 

Stowarzyszenie Ośla 
Ławka w Gnieźnie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020 
 
 

Organizacja XI Festiwalu 
Muzyki Oratoryjnej Musica 
Sacromontana Święta Góra 
2016 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej im. 
Józefa Zeidlera w 
Głogówku 1.03.2016-31.12.2020 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021 

Wielki Teatr w Małym 
Mieście 

Stowarzyszenie Jarocin 
XXI w Jarocinie 1.03.2016-31.12.2021 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2022 

XIX Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystyczne 

Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury 
Ludowej w Potarzycy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2023 Sztuka w oknie 

Stowarzyszenie "Kalisz 
Literacki" w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024 

Film dokumentalny 
"Górnośląską na Zachód" 

Stowarzyszenie "Kalisz 
Literacki" w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2025 

Zespół Folklorystyczny 
Kalina z Blizanowa w Nowej 
Szacie 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 
Blizanów w Blizanowie 
Drugim 1.03.2016-31.12.2016 

udziałem profesjonalnych 
twórców: festiwali, 
koncertów, wystaw i innych  
imprez, mogących stać się 
wielkopolskimi markami 
kulturalnymi. 
-realizacja przedsięwzięć 
artystycznych, służących 
popularyzacji różnych 
dziedzin sztuki oraz 
zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych mieszkańców 
Wielkopolski, priorytetowo 
wsparte  zostały projekty 
kreujące, realizujące i 
wspierające działalność 
artystyczną wśród 
Wielkopolan poprzez: 
koncerty, spektakle, 
przeglądy, konkursy, 
festiwale, wystawy. 
-realizacja projektów 
służących wspieraniu 
rozwoju kompetencji 
kulturalnych mieszkańców 
Wielkopolski - 
dofinansowano tutaj 
przedsięwzięcia mające na 
celu podnoszenie poziomu 
wiedzy na temat kultury 
oraz praktycznych 
umiejętności z zakresu 
różnych dziedzin sztuki. 
Wsparto m.in.: formy 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2026 

XIII Międzynarodowy Plener 
Malarski "Piękno Ziemi 
Blizanowskiej" 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 
Blizanów w Blizanowie 
Drugim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2027 

Szlakiem pamięci sławnych 
postaci powiatu kaliskiego 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 
Kaliskiej w Opatówku 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2028 

Rajskie Klimaty - aktywnie 
artystycznie kulturalnie 

Klub Sportowy 
Jaskiniowiec Rajsko w 
Rajsku 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2029 

X Multi Art. Festival, Kalisz 
2016 

Stowarzyszenie Multi 
Art w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2030 

Cykl wydarzeń kulturalnych 
"zwiersz się z nami pod 
wieczór" 

Stowarzyszenie 
Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2031 

XIV Ogólnopolskie Letnie 
Warsztaty Muzyki Dawnej 

Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży 
"Schola Cantorum"  w 
Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2032 

XXIII Wielkopolskie 
Spotkania Chóralne Carmen 
Sacrum Festival 

Towarzystwo Śpiewacze 
"Echo" w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2033 

Animatornia muzyczna - 
ART - MUSIC - DANCE 

Stowarzyszenie 
ARTwarium w Bralinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2034 

Seniorzy aktywni na rzecz 
kultury 

Stowarzyszenie 
"Bractwo św. Idziego" w 
Mikorzynie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2035 

VI Wielopokoleniowe 
spotkanie powiatowe - II 
Międzywojewódzki 
przegląd twórczości 
artystycznej seniorów 
"Chodak 2016" 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Ziemi 
Chodowskiej w 
Chodowie 1.03.2016-31.12.2016 

obejmujące popularyzację 
wiedzy o kulturze i sztuce, 
warsztaty i przedsięwzięcia  
artystyczne  dla twórców 
nieprofesjonalnych, 
warsztaty i przedsięwzięcia 
artystyczne dla 
profesjonalistów, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem niszowych 
gatunków muzycznych 
(muzyki dawnej, jazzu, 
muzyki XX i XXI wieku), 
formy obejmujące 
popularyzację wiedzy o 
kulturze i sztuce; warsztaty i 
przedsięwzięcia artystyczne 
adresowane do dzieci i 
młodzieży. 
-wspieranie projektów 
promujących Wielkopolskę 
w kraju i poza jego 
granicami – w tym zakresie 
wsparto projekty 
artystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym, służące 
budowaniu pozytywnego 
wizerunku regionu. Jako 
priorytetowe potraktowano 
przy ttym projekty 
realizowane w regionach 
partnerskich Województwa 
Wielkopolskiego. 
-praca u podstaw w XXI 
wieku - realizacja projektów 
kulturalnych o charakterze 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2036 

"Odnaleźć pasję w muzyce 
 

Stowarzyszenie 
"Rodzice na Rzecz 
Miejsko-Strażackiej 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Dąbia" w Dąbiu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2037 

Zostać artystą 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Dąbie N/Nerem 
w Dąbiu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2038 

X Turniej Orkiestr Dętych o 
"Kryształowe Koło" - Koło 
2016 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kole 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2039 

Zrealizowanie wystawy 
fotograficznej w kooperacji 
z WBPiCAK w ramach III 
Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im.Ireneusza 
Zjeźdżałki 

Kolski Klub 
Fotograficzny "Fakt" im. 
prof. dr. Tadeusza 
Cypriana w Kole 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2040 

Zwiększanie dostępu do 
kultury poprzez 
zastosowanie nowych 
technologii "Zdolna 
Wielkopolska" 

Towarzystwo 
Samorządowe w 
Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2041 

Promowanie sakralnego 
dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich 
Wielkopolski na przykładzie 
subregionu słupeckiego 
poprzez warszaty 
zabytkowej architektury 
sakralnej wybranych gmin 

"Klub Biegacza Wartko" 
w Golinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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wiejskich powiatu 
słupeckiego wśród ich 
najmłodszych  mieszkańców 

społecznym. W ramach tego 
priorytetu wsparto projekty 
mające  na celu 
uświadomienie 
mieszkańcom Wielkopolski 
znaczenia kultury dla 
rozwoju osobowego i 
społecznego. Miały one 
postaci: akcji społecznych, 
kampanii promocyjnych, 
projektów społeczno-
artystycznych: Wsparto  
m.in.: lokalne  i regionalnye 
projekty służące 
propagowaniu kreatywności 
i twórczości amatorskiej 
jako sposobu oddziaływania 
na osoby społecznie mniej 
aktywne. W ramach tej 
grupy zadań wsparto 
przedsięwzięcia skierowane 
do osób i grup zagrożonych 
marginalizacją i społecznym 
wykluczeniem, wśród nich 
m.in. osób w starszym 
wieku, grup przejawiających 
zachowania ryzykowne, 
grup potrzebujących 
aktywizacji; aktywności 
obywatelskiej w dziedzinie i 
na rzecz kultury, szczególnie 
w miejscach oddalonych od 
centrów kultury. 
-realizacja zadań z zakresu 
edukacji kulturalnej – w 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2042 

Festiwal Bluesonalia 2016 
 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 
"IN-ART" w Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2043 

Czas kobiet, czasem 
dobrych zmian 
 

Stowarzyszenie Koniński 
Kongres Kobiet w 
Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2044 

Warsztaty filmowe i 
telewizyjne "Nakręcona 
gmina" - edukacja 
artystyczna młodzieży 

Stowarzyszenie 
"Solidarni w 
Partnerstwie" w Starym 
Mieście 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2045 

Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych - Licheń 
2016 

Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich na Rzecz 
Promocji i Rozwoju 
Gminy Ślesin w 
Piotrkowicach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2046 

V Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki JarmarkŚw. 
Augustyna "Zapomniany 
Świat" 

Stowarzyszenie 
Kulturalne "Tradycja" w 
Węglewie Kolonii 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2047 

"W czasach 
średniowiecza..." 
 

Spółdzielnia Socjalna 
"Poryw" w Rychwale 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2048 

"Aktywni, potrzebni, 
szczęśliwi" 
 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Rychwale 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2049 "Na wsi się dzieje…" 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Złotkowy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2050 

Europa blisko nas - 
warsztaty artystyczne dla 
dzieci i młodzieży 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rychwale 
Stowarzyszenie "VIDA 
ARTIS" w Rychwale 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2051 Nasze Osieczanki 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w 
Zarzewku 1.03.2016-31.12.2016 

ramach tego priorytetu 
wsparto projekty 
edukacyjne, których  celem 
jest stwarzanie i utrwalanie 
nawyków korzystania z 
propozycji kulturalnych, 
realizowane poprzez 
różnorodne formy działań 
artystycznych oraz 
warsztatowych. 
-wspieranie projektów 
umożliwiających realizację 
przedsięwzięć na rzecz 
kultury w miejscowościach 
oddalonych od centrów 
kultury. W ramach tego 
zadania dofinansowano 
aktywizujące lokalną 
społeczność 
przedsięwzięcia, o 
charakterze kulturalnym, 
artystycznym i 
edukacyjnym,  formy 
obejmujące popularyzację 
wiedzy o kulturze i sztuce, 
warsztaty  i przedsięwzięcia  
artystyczne, adresowane i 
przeznaczone dla lokalnej 
społeczności, inicjowanie i 
organizowanie 
przedsięwzięć o charakterze 
lokalnym, koncertów, 
festiwali, wystaw i innych 
realizacji o charakterze 
artystycznym bądź 
edukacyjnym. 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2052 

"XII Przegląd Artystyczny 
Osób Niepełnosprawnych" 

Stowarzyszenie 
"Jesteśmy Wśród Was" 
w Kościanie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2053 

VII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Dzieci i Młodzieży 
"Muzol" 2016 

Śmigielskie 
Towarzystwo Kulturalne 
w Śmiglu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2054 

VI Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystyczne 
"Pociąg do folkloru" 

Stowarzyszenie 
Miłośników Folkloru 
"Żeńcy Wielkopolscy" w 
Nietążkowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2055 

Wędrowny zakład kultury 
 

Stowarzyszenie 
Krotochwile w 
Krotoszynie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2056 

Simchat Chajim 
 

Stowarzyszenie 
Krotochwile w 
Krotoszynie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2057 

XVIII Leszczyński Festiwal 
Muzyczny im. 
Romana Maciejewskiego 

Leszczyńskie 
Towarzystwo Muzyczne 
im. Romana 
Maciejewskiego w 
Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2058 

Wydanie publikacji pt.: 
"Poznańscy saperzy 1919-
1939, autorzy Włodzimierz 
Beker, Franciszek Idkowiak 

Instytut im. Gen.Stefana 
"Grota" Roweckiego w 
Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2059 

Jubileusz XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych im.Jerzego 
Samalczaka 

Klub Miłośników 
Starych Ciągników i 
Maszyn Rolniczych 
"Traktor i Maszyna" w 
Lipnie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2060 

49. Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Muzyków im. 

Towarzystwo Muzyczne 
im. Karola Kurpińskiego 
we Włoszakowicach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Karola Kurpińskiego - IX 
Konkurs Polonezów 

-organizacja przedsięwzięć 
promujących materialne i 
niematerialne dziedzictwo 
Wielkopolski – 
zreralizowano w ramach 
tego zadania różnorodne 
działania o charakterze 
kulturalnym, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem tradycji i 
zwyczajów Wielkopolski. W 
ramach priorytetu wsparto 
przedsięwzięcia służące 
zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego na wsi. 
-wspieranie projektów 
związanych z 
przygotowaniami do 
obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski w 2016 roku. 
W ramach tego priorytetu 
wsparto zadania 
dedykowane rocznicy 
Chrztu Polski, m.in. 
konferencje, wystawy, 
wydawnictwa naukowe, 
widowiska plenerowe, 
festiwale. 
-zwiększanie dostępu do 
kultury poprzez 
zastosowanie nowych 
technologii.W ramach 
zadania dofinansowane 
zostały projekty artystyczne 
i edukacyjne, 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2061 

KOCHAM KSIĄŻKI 
 

Stowarzyszenie Qltura 
w Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2062 

"Małe Konfrontacje 2016" 
XV Konkurs Literacko-
Fotograficzno-Plastyczny 
dla młodzieży szkolnej 
województwa 
wielkopolskiego 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w 
Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2063 

XV Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki i Folkloru 
 

Polski Związek Chórów i 
Orkiestr Oddział w 
Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2064 

"Teatr na dobrej drodze" 
Przegląd Teatrów 
Amatorskich w Kwilczu 

Stowarzyszenie 
Kulturalne - Stara Szkoła 
19 w Kwilczu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2065 

42. Biesiada Koźlarska - 
sięgając do korzeni 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne 
"Przestrzeń" w 
Zbąszyniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2066 

Wielkopolska stolicą 
polskiej muzyki 
dudziarskiej. II Festiwal Dud 
Polskich 

Stowarzyszenie 
Muzyków Ludowych w 
Zbąszyniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2067 

Jesienny Integracyjny Piknik 
Rodzinny - 
Święto Pieczonego 
Ziemniaka 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
"Przyjaciel" w 
Obornikach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2068 

Prezentacja osiągnięć 
artystycznych osób 
niepełnosprawnych - XV 
Koncert Stowarzyszenia  
"Przyjaciel" 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
"Przyjaciel" w 
Obornikach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2069 

35. Jubileuszowy 
Międzynarodowy Festiwal 
"Chopin w barwach jesieni" 
- Antonin 2016 

Stowarzyszenie " 
Wielkopolskie Centrum 
Chopinowskie - 
Antonin" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 

wykorzystujące w 
sposobach komunikacji 
nowe media i 
zaawansowane rozwiązania 
technologiczne. 
-regionalny patriotyzm - w 
ramach tego priorytetu 
wsparto  projekty kulturalne 
związane z popularyzacją 
nowoczesnych form 
patriotyzmu, generujące 
poprawę spójności 
społecznej i ekonomicznej 
Wielkopolski. 
-kulturalne ikony regionu – 
w  ramach priorytetu 
wsparto projekty służące 
popularyzacji biografii i 
dokonań wybitnych 
Wielkopolan. 
-kooperacja z instytucjami 
kultury – chodzi tutaj o 
wspieranie projektów 
artystycznych lub/i 
edukacyjnych 
realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 
wspólnie z instytucjami 
kultury, dla których 
organizatorem jest 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.  
Wspieranie cyklicznych 
inicjatyw o charakterze 
literackim, wydawniczym.W 
ramach priorytetu 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2070 

16. Międzynarodowy 
Festiwal "Reggae na 
Piaskach" 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2071 

29. Turniej Pianistów 
Stypendystów 
Zagranicznych o nagrodę 
im. księcia 
Antoniego Radziwiłła 

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 
Chopinowskie - 
Antonin" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2072 

XVII Ogólnopolski Festiwal 
Teatrów Niezależnych 

Stowarzyszenie 
Artystyczno Edukacyjne 
Pracownia Teatralna w 
Ostrowie Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2073 

10.Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Talentów im. 
Ryszarda Sarbaka 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2074 

Jubileuszowy XXV 
Międzynarodowy Festiwal 
Bluesowy JIMIWAY BLUES 
FESTIVAL 

JIMIWAY Towarzystwo 
Adoracji Bluesa i Rocka 
'70 w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2075 

Stowarzyszenie "Jazz w 
Muzeum" w Ostrowie 
Wielkopolskim 

Stowarzyszenie "Jazz w 
Muzeum" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2076 

"Kulturalna jesień życia" 
 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Ostrowie 
Wlkp. 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2077 

Senior aktywny i 
rozśpiewany 
 

Stowarzyszenie 
Śpiewacze "Lira" 
Niewidomych, 
Słąbowidzących i Innych 
Niepełnosprawnych w 
Ostrowie Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2078 
 
 

XXIX Przegląd Chórów 
Południowej Wielkopolski z 
okazji 120-lecia Chóru 
Mieszanego "Lutnia" w 
Pleszewie 

Południowowielkopolski 
Związek Chórów i 
Orkiestr w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 

dofinansowano m.in. 
projekty i wydawnictwa o 
charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacje 
promujące kulturalne 
dziedzictwo Wielkopolski. 
Inicjowanie i organizacja 
znaczących przedsięwzięć 
artystycznych mających 
charakter międzynarodowy 
- w ramach tego priorytetu 
wsparte zostały ważne dla 
regionu przedsięwzięcia 
kulturalne o zasięgu 
międzynarodowym, 
realizowane na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 
Organizacja projektów, 
mieszczących się w ramach 
powyższego priorytetu, 
służy zwiększeniu 
atrakcyjności naszego 
regionu, wzmocnieniu 
potencjału kulturalnego 
województwa na arenie 
międzynarodowej, oraz 
promocji Wielkopolski.  
 
 
 
 
 
 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2079 

Stefan Szolc- Rogoziński - 
człowiek, który przerósł 
epokę 

Stowarzyszenie "Nowy 
Ostrów" w Ostrowie 
Wielkopolskim 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2080 
 

VI Swojskie Spotkania z 
Folklorem 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 
Wsi Moszczanka i 
Skrzebowa w 
Moszczance 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2081 
 

II Spotkania na walizkach 
 
 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne 
"Stacja Bukownica" w 
Bukownicy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2082 

Siedlików - Alte Hütte, 
festyn z okazji 750- lecia wsi 

Ludowy Zespół 
Sportowy w Siedlikowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2083 

"Teatr pełen tajemnic…" 
 

Stowarzyszenie "Senior" 
w Marszałkach 1.03.2016-31.12.2083 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2084 

"Na wspólną nutę" - VI 
Przegląd Orkiestr Dętych w 
Czajkowie 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czajkowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2085 
 

Kawiarnia Artystyczna - w 
obliczu obchodów 600-lecia 
miasta Grabowa nad Prosną 

Stowarzyszenie 
Kulturalne "ANIMATO" 
w Grabowie nad Prosną 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2086 

Kulinarne smaki na Końcu 
Świata w połączeniu z 
muzyką biesiadną 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 
Kraszewice w 
Kraszewicach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2087 
 

Wsparcie przedsięwzięć 
artystycznych - warsztaty 
muzyczne zespołu BIG 
BEND 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 
Kraszewice w 
Kraszewicach 1.03.2016-31.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2088 
 

Wydanie Ostrzeszowskiej 
Kroniki Regionalnej nr 
VIII/2015 

Stowarzyszenie 
Regionalny Ośrodek 
Dokumentacji WIEŻA 
1916 w Ostrzeszowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2089 

XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny 
"Bukowińskie Spotkania" 

Stowarzyszenie Open 
Art w Pile 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2090 
 
 

Ze Stolicy Krajny do stolicy 
Niemiec - warsztaty 
chóralne Towarzystwa 
Śpiewaczego Magnificat z 
Górki Klasztornej 

Towarzystwo Śpiewacze 
Magnificat w Górce 
Klasztornej 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2091 
 
 

Wielkopolski Festiwal 
Chórów Państwowych 
Wyższych Szkół 
Zawodowych Chorale 
Festum Pilae 

Stowarzyszenie 
Miłośników Chóru 
Akademickiego 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. 
Stanisława Staszica w 
Pile 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2092 

Polsko - Łotewskie 
Spotkanie z Folklorem 
 

Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Żegocin 
w Żegocinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2093 

"Z duchem ludowym" 
 
 

Stowarzyszenie 
"Pionier" w Kuczkowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2094 

RED SMOKE FESTIVAL 
 
 

Stowarzyszenie 
S.M.O.K.E. w Pleszewie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2095 

"Notatki Dobrzyckie" nr 52 i 
53 
 

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Dobrzyckiej w Dobrzycy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2096 

Festyn Nocy Świętojańskiej 
w Gizałkach 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 
Gizałki w Gizałkach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2097 

IV SPAM Warsztaty Kina 
Niezależnego 
 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi 
Pleszewskiej "Forum 
Młodych" w Pleszewie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2098 

9. Festiwal Akademia Gitary 
- gitarowy maraton w całej 
Wielkopolsce 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 
Wielkopolan w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2099 

Blue Note Poznań 
Competition (BNPC) 
 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Muzycznych 
BLUE NOTE w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2100 

Kaziuk 2016 
 

Towarzystwo 
Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej Oddział 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2101 

XVII Festiwal Sztuki Naszych 
Dzieci 
 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Uczniów i 
Absolwentów ZS Nr 105 
oraz Ich Rodzin 
"TRWANIE" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2102 

Endemity 
 

Stowarzyszenie 
Antropologów Kultury 
"Etnosfera" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2103 

Warsztaty Teatralne dla 
dzieci i młodzieży - "Impuls 
tworzenia 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2104 

Cykl koncertów "Ze 
SKOWRONKAMI po 
Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru 
Dziewczęcego 
"SKOWRONKI" 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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im.Mirosławy 
Wróblewskiej 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2105 

Konkurs im. Andrzeja 
Wojtkowskiego dla 
bibliotekarzy województwa 
wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
Zarząd Okręgu w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2106 

Nowi Mistrzowie 
 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Muzycznych 
BLUE NOTE w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2106 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2107 

Plenerowa, multimedialna 
akcja performatywno-
teatralna pt. 
"Stukot/Czerwiec'56" 

Stowarzyszenie 
Teatralne - Teatr 
Artystyczny ANTRAKT w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2107 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2108 

Republika Sztuki Tłusta 
Langusta 
 

Stowarzyszenie 
Artystyczne USTA USTA 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2108 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2109 

Wydanie i Promocja 
Czasopisma Miasteczko 
Poznań 
 

Stowarzyszenie 
"Miasteczko Poznań" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2109 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2110 

Historyczny przyjazd 
Ignacego Jana 
Paderewskiego do Poznania 
- 98 rocznica 

Stowarzyszenie 
Poznański Chór 
Nauczycieli im. I. J. 
Paderewskiego w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2110 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2111 

"Wielkopolska/Teraz" - 
interaktywne archiwum 
fotografii dokumentujących 
wielkopolską tradycję - 
kontynuacja i rozbudowa  
archiwum 

Związek Polskich 
Artystów Fotografikow 
Okręg Wielkopolski w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2111 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2112 

Ignacy Jan Paderewski - 
ambasador polskiej kultury i 
wolności 
 

Stowarzyszenie "Gloria 
in Musica" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2112 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2113 

Ikona jako chrześcijańska 
tradycja Wschodu i 
Zachodu 
 

Stowarzyszenie Enter 
Art w Puszczykowie, 
Fundacja "Przestrzeń 
Aktywności Rozwoju i 
Kreatywności" w 
Puszczykowie 1.03.2016-31.12.2113 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2114 

XXI Wielkopolski Konkurs 
Uczniów Klas Instrumentów  
Dętych 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Młodego 
Artysty PUER DOCILIS w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2114 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2115 

V Ogólnopolskie Forum 
Młodych Pianistów im. 
Gertrudy Konatkowskiej 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Młodego 
Artysty PUER DOCILIS w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2115 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2116 

IX Festiwal Kultury 
"Ukraińska Wiosna" 2016 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 
"Polska-Ukraina" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2116 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2117 

Fortuna plays Szymborska 
 

Stowarzyszenie Jazz 
Poznań w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2117 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2118 

XVI Światowy Przegląd 
Folkloru "Integracje 
 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe 
"Integracje" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2118 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2119 

Dziecko potrafi - Wakacyjna 
Akademia Sztuki 

Stowarzyszenie "Zostań 
Gwiazdą Kabaretu" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2119 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2120 

Grzybowski Turniej Wojów 
 

Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów 
Polskich Oddział w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2120 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2121 

Wydawanie kwartalnika 
"Przegląd Wielkopolski" 
(kontynuacja) 

Wielkopolskie 
Towarzystwo Kulturalne 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2121 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2122 

Opracowanie i wydanie 
książki pt. "Powstańcy 
Wielkopolscy…Biogramy 
Uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918-
1919", tom XIII (zadanie 
cykliczne) 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 
Wielkopolskiego 
1918/19 w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2122 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2123 

Dzieci z Wielkopolski na 34. 
Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Młodego 
Widza Ale Kino! 

Stowarzyszenie 
Artystyczno- Edukacyjne 
"Magazyn" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2123 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2124 

"Okruchy Światła" Wystawa 
fotograficzna w ramach 
Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im. Ireneusza 
Zjeżdżałki 

Wielkopolski Związek 
Artystów Plastyków w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2124 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2125 

XIII Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy im. 
Georga Philippa Telemanna 

Stowarzyszenie 
Konkursów 
Skrzypcowych im. 
Georga Philippa 
Telemanna w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2125 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2126 

Wypędzeni 1939 Objazd 
wystawy 
 

Związek Miast Polskich 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2126 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2127 

Publikacja książki "Moja 
pieśń. Refleksja o życiu, 
muzyce i terapii muzycznej 
w leczeniu onkologicznym 

Stowarzyszenie 
Wspierania Sztuki, 
Edukacji i Terapii 
ArteFakt w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2127 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2128 

GRY MUZEALNE - 
popularyzacja wiedzy o 
kulturze i sztuce wśród 
różnych grup odbiorców 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne 
VIATOR w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2128 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2129 

"Najkrótsza noc Wojciecha 
Długoraja - spotkania z 
lutnią i kulturą renesansu" 
Gostyń 2016 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie "Z 
Muzyką do Ludzi" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2129 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2130 

Biblioteka Wyobraźni, 2016 
 

Stowarzyszenie 
Artystyczno- Edukacyjne 
"Magazyn" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2130 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2131 

Szantowa Wielkopolska 
 

Wielkopolski Okręgowy 
ZwiązekŻeglarski w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2131 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2132 

VII Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwal Folkloru 
KIDS FUN FOLK 2016 

Stowarzyszenie 
Sympatyków Kultury 
Ludowej "Otwórz się na 
folklor" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2132 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2133 

Artyści dla Poznania - 35 lat 
malarstwa, kultury i sztuki 

Poznańskie 
Stowarzyszenie Pracy 
Twórczej w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2133 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2134 

Konkurs Fotograficzny 
"Wielkopolska Press Photo" 

Stowarzyszenie Prasy 
Lokalnej w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2134 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2135 

XIX Dni Lwowa i Kresów w 
Poznaniu 
 

Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2135 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2136 

1050, a może więcej 
flecików polskich - 
powszechny program 
edukacji muzycznej z 
wykorzystaniem flażoletu 
jako ważny element kultury 
muzycznej Wielkopolski w 
roku jubileuszu Chrztu 
Polski 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Efektywnych 
Metod Umuzykalniania 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2136 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2137 

Organizacja X 
Jubileuszowych 
Ogólnopolskich Dni 
Artystycznych z Gitarą 

Mosińskie Towarzystwo 
Gitarowe w Mosinie 1.03.2016-31.12.2137 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2138 

Historyczne widowisko 
plenerowe Orzeł i Krzyż 

Stowarzyszenie "Dzieje" 
w Murowanej Goślinie 1.03.2016-31.12.2138 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2139 

Dziedzictwo Chrztu w 
Wielkopolsce 
 

Stowarzyszenie Nasz 
Czas w Swarzędzu 1.03.2016-31.12.2139 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2140 

Festiwal i przegląd 
muzyczny Batyskaf 2016 

Stowarzyszenie 
Smartness w 
Mościenicy 1.03.2016-31.12.2140 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2141 

X Festiwal Sztuki Ludowej 
 

Towarzystweo 
"Poligrodzianie" w 
Przeźmierowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2142 

Dziedzictwo kulturowe 
chazackiej wsi - rozwój 
działalności dziecięco-
młodzieżowej Kapeli 
Dudziarskiej 

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego 
"Wisieloki" w 
Szymanowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2143 

Dziedzictwo kulturowe 
chazackiej wsi - rozwój 
Zespołu Wisieloki 

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego 
"Wisieloki" w 
Szymanowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2144 

III Festiwal Małych Artystów 
 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
Skrzynce 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2145 

Powidz Jam Festiwal 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Powidza w Powidzu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2146 

V Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych w Słupcy 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Słupcy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2147 

Ogólnopolski Konkurs 
Akordeonowy 
 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej 
"ANMAR" w Słupcy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2148 

XII Ogólnopolski Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i 
Cysterskiej w Lądzie nad 
Wartą 

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" w 
Słupcy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2149 

Przedszkolak z pyrką w 
tytce 
 

Stowarzyszenie "Nasze 
Dzieci" w Słupcy 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2150 

"Stymulator - od małej do 
wielkiej kultury" 
 

Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 
Słupecki w Piotrowicach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2151 

100 LAT WRONIECKIEGO 
HARCERSTWA Nasze 
wielkopolskie 

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Wronieckiej we 
Wronkach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2152 

Kulturowy Zawrót Głowy 
 

Średzkie Towarzystwo 
Kulturalne w Środzie 
Wielkopolskiej 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2153 

Warsztaty fotograficzne i 
wystawa powarsztatowa 
fotografii Średzkiego 
Towarzystwa 
Fotograficznego w ramach 
Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im.Ireneusza 
Zjeźdżałki 

Średzkie Towarzystwo 
Fotograficzne wŚrodzie 
Wielkopolskiej 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2154 

"Chrzest 966. Budując 
przyszłość nie zapominajmy 
o przeszłości" 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 
Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości w 
Śremie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2155 

Wybicki - REAKTYWACJA II - 
Dzień Hymnu Polskiego 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 
Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Przedsiębiorczości w 
Śremie 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2156   1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2157 

"Literatura w trzech aktach" 
- działania na rzecz 
popularyzacji literatury i 
rozwoju kompetencji 
kulturalnych mieszkańców 
regionu 

Stowarzyszenie Przystań 
w Turku 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2158 

Międzypokoleniowy Klub 
Kultury "Kuźnia 
Artystyczna" 

Stowarzyszenie Przystań 
w Turku 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2159 

Tabor Wielkopolski 2016 - 
Akcja Wokół Wesela 

Stowarzyszenie "Dom 
Tańca" w Warszawie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2160 

XX Lednicka Wiosna 
Poetycka 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Warszawie 
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd 
Okręgowy w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2161 

Wielkopolski Turniej 
Orkiestr Dętych im. Leona 
Schuberta o "ZŁOTY RÓG" 
2016 

Polski Związek Chórów i 
Orkiestr w Warszawie 
Oddział Wielkopolski 
Macierz w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2161 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2162 

XX Międzynarodowe 
Warsztaty i Festiwal 
Piosenki Religijnej imienia 
Jana Pawła II w Świętnie 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Leśnik - 
Junior" w Świętnie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2163 

Śladami Cystersów na 
ziemiach polskich 

Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Ziemi 
Wolsztyńskiej w Tłokach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2164 

"Ocalić od zapomnienia - 
biografie mieszkańców 

Czysta Nekla - 
Stowarzyszenie 
Ekologiczne w Nekielce 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Nekielki, jako jedyne źródło 
pamięci o tradycjach wsi" 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2165 

Festiwal Dźwięków 
Wszelakich "Zgrzytowisko" 

Stowarzyszenie 
Kulturalny Miłosław w 
Miłosławiu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2166 

XIII Przegląd Teatrów 
Dziecięcych "Złote Maski" 

Towarzystwo 
Miłośników Krajenki w 
Krajence 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2167 

"PROJEKT: DEKALOG 
OGNISTY PTAK" 

Stowarzyszenie Strefa 
Kultury w Zakrzewie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2168 

XXIV Festiwal "BLUES 
EXPRESS" 

Stowarzyszenie Strefa 
Kultury w Zakrzewie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2169 

Udział Harcerskiego Zespołu 
Mandolinowego "FRYGI" w 
43. 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec 
Złotów Związku 
Harcerstwa Polskiego w 
Złotowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2170 

Międzynarodowym 
Harcerskim Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej 
KIELCE'2016 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny w 
Poznaniu, Koło 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej w 
Złotowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2171 Noteć Barka Sztuki 

Nadnotecka Fundacja 
Artystyczna w Trzciance 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2172 Inkubator artys-twór 

Fundacja ZOO Zaradni 
Odważni Oryginalni w 
Jarocinie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2173 

Kabareton pod Łysą Górą 
wŻerkowie 

Fundacja ZERKNIJ TU 
wŻerkowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2174 

Budzik Muzyczny 
przedstawia rodzinę 
Wiłkomirskich 

Fundacja Rodziny 
Wiłkomirskich w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2175 

5. Koncert Pieśni 
Patriotycznych - Przy 
Wspólnym Stole 

Fundacja MOCNI 
MIŁOŚCIĄ w Kaliszu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2176 

Kultura i sztuka w 
przedszkolu 

Fundacja "LIDA" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2176 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2177 

13 Ogólnopolski Festiwal 
Pianistyczny "Chopinowskie 
Interpretacje Młodych" 

Konińska Fundacja 
Kultury w Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2178 
 
 
 

Polsko-niemieckie 
warsztaty big- bandowe 
Wielkopolska - Dolna 
Saksonia (polsko-niemiecka 
młodzieżowa orkiestra 
jazzowa) 

Konińska Fundacja 
Kultury w Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2179 
 
 
 

Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Piosenki i Tańca w 
Koninie - tworzenie 
warunków do edukacji 
kulturalnej dzieci i 
młodzieży 

Konińska Fundacja 
Kultury w Koninie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2180 

XII Międzynarodowe 
Leszczyńskie Warsztaty 
Jazzowe 

Fundacja Edukacyjna 
Pro Musica w Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2181 

Zajęcia umuzykalniające 
pt."Podróże w czasie i 
przestrzeni" 

Fundacja Edukacyjna 
Pro Musica w Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2182 

Organizacja widowiska 
historycznego "Bitwa pod 
Wiatrakami" 11.01.1919. 

Fundacja Ratujmy 
Zabytki Drewniane w 
Lesznie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2183 

FOTOSZANSA Warsztaty 
fotograficzne dla 
podopiecznych zakładów 
poprawczych 

Fundacja TRES w 
Zbąszyniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2184 Agnieszka i Pegaz 

Fundacja Literacka 
imienia Agnieszki Bartol 
w Pile 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2185 Historyczne kino plenerowe 

Fundacja Dziedzictwa i 
Rozwoju Regionalnego 
w Kruszewie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2186 

Sztuka Szuka Malucha w 
Wielkopolsce 

Art Fraction Foundation 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2187 UP Project Space. Berlin 

Fundacja Uniwersytetu 
Artystycznego w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2188 Ethno Regio 

Fundacja Luxsfera w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2189 Dzień Dobry Sztuko 2016 

Poznańska Fundacja 
Artystyczna w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2190 

IX Dni Romana Wilhelmiego 
(80 rocznica urodzin, 25 
rocznica śmierci) 

Fundacja Sceny Na 
Piętrze TESPIS w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2191 Malta Festival Poznań 2016 

Fundacja Malta w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2192 

Wielkopolski Okrągły Stół 
(w skrócie WOSK 

Czapski Art. Foundation 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2193 Centrum Improwizacji FRIV 

Fundacja CENTRUM 
AMARANT w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2194 Orinoko nad Wartą 

Fundacja Fiedlerów w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2195 

Spring Break Showcase 
Festival & Conference 2016 

Fundacja Fast Forward 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2196 

Kino Ciśnień" Festiwal Kina 
Autorskiego 

Fundacja "Filmowiec" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2197 

Konkurs literacki o nagrodę 
Bursztynowego Motyla im. 
Arkadego Fiedlera 

Fundacja Fiedlerów w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2198 

Operacja Tannemberg - 
postprodukcja 

Fundacja Sztuki i 
Edukacji Filmowej 
SZTUKA POZNANIA w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2199 

Short Waves Festival 
wpływa na Wielkopolskę 

Fundacja Edukacji 
Kulturalnej Ad Arte w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2200 

Królowa Śnegu w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu 
premiera 

Fundacja Muzyczna 
APOLLO w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2201 Nowa Siła Kuratorska 

Fundacja na Rzecz 
Kultury i Społeczeństwa 
Obywatelskiego "Cukier 
Puder" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2202 

Edukatorzy filmowi - 
SUPERBOHATER, JAKICH 
WIELU 

Fundacja Widmo w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2203 

Studyjne warsztaty dla 
producentów muzycznych 
2016 

Fundacja Rozwoju 
Talentów w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2204 

"Szukając talentów…" - Cykl 
działań twórczych - 
warsztatów i przedsięwzięć 

Fundacja ARTIFAKT w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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artystycznych dla twórców 
nieprofesjonalnych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2205 

XIX Poznański Festiwal 
Nauki i Sztuki 

Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2206 

Multimedialny ślad historii 
Najstarszego Biskupstwa w 
Polsce - Archidiecezji 
Poznańskiej 

Fundacja Signum 
Caritatis w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2207 Po drodze 

Fundacja Barak Kultury 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2208 Smak słów 

Fundacja "Na skrzydłach 
książek" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2209 

XXIII Dni Bretanii w 
Wielkopolsce - "Wyspy" 

Fundacja Poznań-Ille et 
Vilaine w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2210 

Nostalgia Festival Poznań 
2016 

Fundacja Malta w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2211 

XVI Festiwal Sztuki Słowa 
Verba Sacra 2016 

Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2212 Kultura na oku 

Fundacja "APJA" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2213 

Poznań Moves 2016 - 
International Street Dance 
Contest 

Fundacja Ewy Johansen 
"Talent" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2214 Bunt 56 

Fundacja Barak Kultury 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2215 

XIV Poznański Festiwal 
Mozartowski MOZART PO 
WŁOSKU 

Fundacja Fabryka Sztuki 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2215 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2216 Kino dostępne v.2.0 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych "Mili 
Ludzie" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2217 

Projekt edukacyjno-
kulturalny Młoda Malta 

Fundacja Vox-Artis 
Promocja Polskiej Sztuki 
Współczesnej i Designu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2218 

Rozwój platform 
internetowych 
WLKPlayer.pl i 
WLKPlayer.com jako 
narzędzi promocji regionu 

Fundacja "Art.-On" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2219 Enter Music Festival 2016 

Fundacja Europejskie 
Forum Sztuki w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2220 

Prowincja - 
międzynarodowe spotkania 
fotografów 

Fundacja Instytut 
Fotografii Pro Fotografia 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2221 

VII Międzynarodowy 
Festiwal im. Philippa i 
Xavera Scharwenków i XII 
Mistrzowski Kurs 
Wiolonczelowy 

Fundacja Pro Cello w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2222 ato.MY 

Polska Fundacja 
Artystów Scenicznych 
"Plac Teatralny" w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2223 

III Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej w 
Miejskiej Górce "Młodzież 
sobie" 

Fundacja Artystyczno- 
Edukacyjna PUENTA w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2224 

Chóralna muzyka polska na 
przestrzeni 1050 lat 

Fundacja "Chór 
Stuligrosza - Poznańskie 
Słowiki" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2225 

VIII Festiwal Kultur 
Regionów Europy w 
Poznaniu i Kaliszu 

Fundacja Poznań-Ille et 
Vilaine w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2226 Nie boję się muzyki 

Fundacja Fabryka Sztuki 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2227 

Spektakl "DYS" Grupy 
Teatralnej 
AnonyMMous.org 

Fundacja Render w 
Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2228 

Gdzie te nasze dudy - kozły? 
Seminarium, warsztaty,  
konkurs 

Fundacja Pluribus Unum 
w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2229 Mozart w Wielkopolsce 

Fundacja "Chór 
Stuligrosza - Poznańskie 
Słowiki" w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2230 

Civis - reintegracja i 
aktywizacja obywatelska 
młodzieży polskiej w tym 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym 

Fundacja Kochana 
Polsko w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2230 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2231 InterTeatr 

Poznańska Fundacja 
Artystyczna w Poznaniu 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2232 Chrzest Mieszka I 

Fundacja św. Benedykta 
w Dębogórze 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2233 

Śpiewaj z nami neumami - 
warsztaty śpiewu 
gregoriańskiego 

Fundacja św. Benedykta 
w Dębogórze 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2234 

Nowoczesne Muzeum - 
szkolenie pracowników 
wielkopolskich instytucji 
muzealnych "Komunikacja 
muzeum z odbiorcami: 
tworzenie opisu 
muzealnego" 

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich w 
Szreniawie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2235 

Wakacyjne warsztaty w 
Szreniawie 
 

Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Wsi 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 
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i Rolnictwa w 
Szreniawie 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2236 

966. Dagome ludex 
 
 

Fundacja "Scena 
Pobiedziska" w 
Pobiedziskach 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2237 

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Gospel "Joy of the 
Gospel" 2016 

Fundacja Pro Novis w 
Suchym Lesie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2238 

 
Dom Europa 
 
 

Fundacja Teatru 
Ósmego Dnia w 
Baranowie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2239 

Słowicze Trele 
 
 

Fundacja Na Rzecz 
Rewaloryzacji Miasta 
Śrem w Śremie 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2240 

Spotkania z kulturą 
ukraińską 
 

Fundacja PROSVITA w 
Wałczu 
 

1.03.2016-31.12.2016 
 brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacja spektakli 
Zostań, zostań z udziałem 
dzieci z Domu Dziecka w 
Szamocinie i Dekalogu 
- folwarcznego imaginarium 
z udziałem chóru "Wrzos" i 
Zespołu Pieśni i Tańca 
"Rodlanie" z Zakrzewa oraz 
instalacji Post- Apocalypsis 
w ramach IX Spotkań 
Teatralnych "Bliscy 
Nieznajomi" w Poznaniu 
 

Fundacja SZTUKA.IDEA.  
w Warszawie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.03.2016-31.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 brak danych 
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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2242 

Święto Teatru na Prowincji 
2016 

Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich we 
Wrześni 1.03.2016-31.12.2016 brak danych 

 
 

    

 
 
 

 
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Zdrowy smak wiejskich 

specjałów 
Fundacja Miejsce Moje 

01.09.2016-
15.11.2016 

Organizacja warsztatów 
kulinarno-dietetycznych. 

Przygotowanie przetworów 
i ich prezentacja podczas 

"Festiwalu Smaku". 

500 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Kajakiem po Warcie - Ląd 

sołectwo atrakcyjne 
turystycznie i kulturowo 

Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” 

25.08.2016-
10.10.2016 

Spływ kajakowy, wykład 
przyrodniczy oraz biesiada 

dla uczestników. 
100 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Budowanie Partnerstw 
lokalnych  

szansą dla Aktywnych 
Sołectw 

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Krajna 

Złotowska 

01.09.2016-
30.10.2016 

Organizacja cyklu szkoleń 
na temat rozwoju 

miejscowości. 
52 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

"Rajd z tradycją" połączenie 
rodzinnego, aktywnego 

spędzania wolnego czasu z 
praktyczną lekcją historii 

regionu, zakończone 
wspólnym biesiadowaniem 

i grillowaniem przy 
regionalnym stole 

Stowarzyszenie 
DZIAŁAMY RAZEM 

23.08.2016-
15.11.2016 

Rajd rowerowy, impreza 
integracyjna z 

poczęstunkiem. 
150 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Jarmark lokalny promujący 

działania odnowy wsi 

Stowarzyszenie 
"Solidarni w 

Partnerstwie" 

25.08.2016-
15.11.2016 

Organizacja jarmarku 
promującego odnowę wsi, 

podczas którego 
zorganizowano warsztaty 
wikliniarskie, garncarskie, 

plecionkarskie oraz konkurs 
kulinarny. 

400 
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Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" COOLturalna Wioska 
Stowarzyszenie Oliwskie 

Słoneczko 
23.08.2016-
15.11.2016 

Zakup rzutnika, stojaka na 
rowery, koszy na śmieci i 
aparatu fotograficznego. 

Przeprowadzenie szkolenia 
z zakresu questingu. 

Warsztaty dla mieszkańców 
oraz gra plenerowa. 

80 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Sołecka Strategia Rozwoju 

szansą dla Twojej wsi 
Stowarzyszenie Wrota 

Wielkopolski 
22.08.2016-
15.10.2016 

Organizacja cakulu szkoleń 
na temat sołeckich strategii 
rozwoju. Wyjazd studyjny 
dla uczestników szkolenia. 

70 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Kultywowanie miejscowych 
tradycji muzycznych i 

kulturowych poprzez zakup 
strojów dla zespołu 

Mażoretek przy Gminnej 
Orkiestrze Dętej przy OSP w 

Czajkowie 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czajkowie 

22.08.2016-
30.10.2016 

Zakup strojów dla zespołu 
Mażoretek 

2492 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Strategie sołeckie szansą na 

rozwój 

Stowarzyszenie 
Centrum Inicjatyw 
Lokalnych "Tilia" w 

Lipce 

01.09.2016-
30.10.2016 

Realizacja cyklu szkoleń w 
zakresie opracowania 

sołeckich strategii rozwoju 
miejscowości. Zakup 

materiałów promocyjnych. 
Organizacja wyjazdu 

studyjnego. 

32 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Festyn integracyjny - 

"WIELKOPOLSKIE SMAKI" 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców Lipin i 

Dębińca 

01.09.2016-
30.10.2016 

Organizacja festynu 
integracyjnego z zabawami i 

konkursem promującym 
kuchnię wielkopolską. 

200 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" Łączy nas historia 
Stowarzyszenie "Łączy 

nas Izdebno" 
24.08.2016-
15.11.2016 

Organizacja cyklu spotkań 
na temat historii wsi. 

Wyjazd o Muzeum Wsi i 
Rolnictwa w Szreniawie. 

Organizacja konkursu 
plastycznego. Wydruk 

110 



 

49 
 

broszury na temat historii 
wsi. 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Plac rekreacyjno-
wypoczynkowy 

upamiętniający 100-lecie 
istnienia OSP Ceków 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Cekowie 

23.08.2016-
15.11.2016 

Stworzenie miejsca 
wypoczynku dla 

mieszkańców poprzez 
położenie kostki brukowej, 
montaż elementów małej 
architektury (ławki, stoły, 

kosze na śmieci, maszt 
flagowy) oraz nasadzenie 

iglaków. 

700 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Zakup umundurowania 
historycznego dla druhów 

OSP Milejów obsługujących 
zaprzęg sikawki ręcznej 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Milejowie 

24.08.2016-
15.11.2016 

Zakup 10 kompletów 
mundurów dla członków 

Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

263 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Odkrywanie piękna tradycji 
i dobrego smaku II edycja 

Stowarzyszenie "Razem 
dla Świby" 

01.09.2016-
15.11.2016 

Organizacja festynu 
kulinarnego. 

100 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

"RAZEM w ogrodzie" - 
zagospodarowanie terenu 
przy budynku byłej stacji 

uzdatniania wody w 
Słowikowie, 

przeznaczonego na cele 
edukacyjne 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi "RAZEM" 

23.08.2016-
15.11.2016 

Stworzenie ogrodu 
ekologicznego i sadu z 

elementami małej 
architektury (ławki, 

piaskownica, tabliczki 
informcyjne, pojemniki do 

segregacji odpadów). 

40 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Dwudniowa impreza - 3 
Międzynarodowy Konkurs 
Gotowania "DZIKIE POLA" 
oraz 2 Konkurs w Skokach 

przez Przeszkody 

Stowarzyszenie 
Formacja Dźwierszno 

O.M.M.P.  

18.08.2016-
17.09.2016 

Organizacja konkursu 
kulinarnego oraz konkursu 
w skokach konnych przez 

przeszkody. 

1000 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

XVII Festiwal Sztuki 
Ludowej i Warsztaty Haftu 

w Garkach - 
upowszechnianie Kultury 

Ludowej i Dziedzictwa 
Narodowego 

Fundacja im. św. Rity na 
rzecz Europejskiego 
Centrum - Muzeum 

Haftu na Ziemi 
Garkowskiej 

23.08.2016-
23.09.2016 

Organizacja warsztatów 
haftu, nauka tańców i pieśni 

ludowych. 
300 
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Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Doposażenie boiska 
sportowego Ludowego 
Zespołu Sportowego w 

zraszacze rotacyjne 

Ludowy Zespół 
Sportowy w Siedlikowie 

23.08.2016-
15.11.2016 

Zakup i montaż zraszaczy na 
boisku sportowym. 

400 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Odkrywamy na nowo nasze 

tradycje - Dzień Korbola 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Potworowie 
01.09.2016-
15.11.2016 

Organizacja warsztatów 
kulinarnych.  

100 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Ks. Bliziński bliżej nas - 
kultywowanie tradycji 

Parafia rzymsko-
katolicka pw. 

Wszystkich Świętych w 
Liskowie 

23.08.2016-
23.09.2016 

Montaż 7 tablic 
informacyjnych. 

5000 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Jeszcze nie takie stare, a dla 

niektórych już nowe, 
wspomnień czar… 

Stowarzyszenie 
"Partnerstwo Lokalne w 

Śmiglu" 

01.09.2016-
10.11.2016 

Impreza integracyjna 
promująca tradycyjne 

zwyczaje: darcie pierza, 
palenie łętów, kiszenie 

kapusty. 

60 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Kultywowanie miejscowych 
tradycji muzycznych 

poprzez zakup strojów dla 
Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej OSP Rychnów 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 

Blizanów 

25.08.2016-
15.11.2016 

Zakup strojów dla orkiestry 
dętej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 
323 

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Wiejski Wersal - miejsce 
spotkań na łonie natury 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Kotłowa i 

Okolic "Wspólne Dobro" 

23.08.2016-
15.11.2016 

Zagospodarowanie 
przestrzeni dla 

mieszkańców poprzez 
nasadzenie rośli oraz 

montaż elementów małej 
architektury (ławki, kosze 

na smieci, tablica 
informacyjna z mapą 

szlaków pieszo-
rowerowych). 

600 

 
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

"Otwarty konkurs ofert na 
realizację  

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 

24000 
osobostartów 
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w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie  
kultury fizycznej  
w latach 2015 – 2017  
[Załącznik nr 1 do uchwały 
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 68/2014 z 
dnia 31 grudnia 2014 r.]" 

 
 
 
 
 
 
 

młodzieży na poziomie 
wojewódzkim w oparciu o 
ogólnopolski system 
szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w 
klubach i związkach 
sportowych prowadzących 
działalność  
na terenie województwa 
wielkopolskiego  
przy uwzględnieniu 
kryterium osiąganych 
wyników sportowych w 
tym systemie 

młodzieży na poziomie 
wojewódzkim, w opraciu o 
ogólnopolski system 
szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w 
klubach i związkach 
sportowych prowadzących 
działalność na trenie 
województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie 

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

Organizacja szkolenia 
dzieci i młodzieży  
oraz upowszechnianie 
sportu szkolnego na 
poziomie wojewódzkim, 
organizacja rywalizacji 
sportowej dla szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w 
województwie 
wielkopolskim oraz udział 
reprezentantów 
środowiska szkolnego 
Wielkopolski  
w zawodach wojewódzkich 
i ogólnopolskich 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz 
upowszechnianie sportu 
szkolnego na poziomie 
wojewódzkim, organizacja 
rywalizacji sportowej dla 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w 
ramach Wielkopolskich  
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w wojewodztwie 
wielkopolskim oraz udział 
reprezentantów środowiska 
szkolnego Wielkopolski w 
zawodach wojewódzkich i 
ogólnopolskich 

Szkolny Związek 
Sportowy 

„Wielkopolska”  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

ponad 1100 szkół 

Upowszechnianie sportu w 
środowisku wiejskim, 
organizacja rywalizacji 
sportowej reprezentantów 

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 

1500 osobostartów 
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środowiska wiejskiego na 
poziomie wojewódzkim 
oraz udział 
reprezentantów 
środowiska wiejskiego 
Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich,  
ogólnopolskich i 
międzynarodowych 

Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

Organizacja szkolenia 
zawodników  
oraz upowszechnianie 
sportu wśród młodzieży 
akademickiej, organizacja 
akademickiej rywalizacji 
sportowej na poziomie 
wojewódzkim oraz udział 
reprezentantów 
środowiska akademickiego 
Wielkopolski w zawodach 
wojewódzkich  
i ogólnopolskich 

Współzawodnictwo 
sportowo-rekreacyjne, 
szkolenie i 
rozpowszechnianie sportu 
w środowisku wiejskim 
województwa 
wielkopolskiego oraz udział 
reprezentantów   
w zawodach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i 
międzynarodowych 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoly Sportowe 

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

ponad 2000 osób 

Upowszechnianie sportu i 
rekreacji wśród osób z 
niepełnosprawnościami, 
organizacja rywalizacji 
sportowej i szkolenie 
zawodników  
z niepełnosprawnościami 
oraz udział 
reprezentantów 
środowiska osób z 

Startujmy Razem 2015 Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne "Start"  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 

około 150 osób 
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niepełnosprawnościami 
Wielkopolski w imprezach 
sportowych i 
rekreacyjnych  
o zasięgu minimum 
ponadlokalnym 
organizowanych dla 
środowiska osób z 
niepełnosprawnościami 

pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

Szkolenie i udział osób 
niesłyszących w zawodach 
sportowych 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Niesłyszących  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

100 zawodników 
trenujących  
w 5 sekcjach 

Sport Osób  
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych  
Polska Wielkopolskie - 

Poznań 

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

około 1000 osób 



 

54 
 

Działalność sportowo-
rekreacyjna Oddziału 
Regionalnego Olimpiady 
Specjalne Polska-
Wielkopolskie-Konin 

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych 
Polska Wielkopolskie-

Konin  

13.02.2015 - 
31.12.2017 

zlecenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w „Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w 
dziedzinie kultury fizycznej 

112 osób 
systematycznie 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania 
zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w 
roku 2016 [Załącznik nr 1 do 
uchwały Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
nr 1373/2015 z dnia 10 grudnia 
2015 r.] 

Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem 

pływać” 

Program powszechnej nauki 
pływania "Umiem pływać" 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

1.03-15.06; 1.09-
10.12.2016 

wsparcie organizacji 
pozarządowej w realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

4 356 

 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie  

Organizacja VII edycji 
„Wielkopolskiego Turnieju 
Orlika 2016” na boiskach 
wybudowanych w ramach 
programu  
„Moje Boisko – Orlik 2012” 

Wielkopolski Turniej Orlika 
2016 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 

1.04-7.06.2016 powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w "Programie 

539 pn, 112 str,          
8 sp (suma 748 

drużyn)  
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kultury fizycznej w roku 2016  
[Załącznik nr 2 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015  
z dnia 10 grudnia 2015 r.] 

współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja cyklu imprez 
biegowych  
pn. „Grand Prix 
Wielkopolski w 
Półmaratonie 2016” 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2016 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 

3.04-26.11.2016 powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

17362 (140 os 
sklasyfikow -7 
biegów) „i-m” 

Organizacja cyklu imprez 
pływackich pn. „Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu 
Długodystansowym 2016” 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu 

Długodystansowym 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 

2.07 - 20.08.2016 powierzenie organizacji 
pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

167 os. (452 
osobostarty) 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja cyklu imprez 
koszykówki 3 x 3 pn. 
„Grand Prix Wielkopolski  
w Koszykówce 3 x 3 2016” 

Grand Prix Wielkopolski 
2016 w Koszykówce 

Ulicznej 3x3 

Stowarzyszenie 
Streetball Polska 

1.05-31.08.2016 wsparcie organizacji 
pozarządowej w realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonego w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

198 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  
w roku 2016  
[Załącznik nr 3 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015  
z dnia 10 grudnia 2015 r.] 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie 
cykli imprez: 
- sportowych o randze 
wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej i 
międzynarodowej  
(sport wyczynowy), 
- sportowych i sportowo-
rekreacyjnych  
o zasięgu minimum 
ponadlokalnym*, 
subregionalnym, 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym  
(sport powszechny), 

Puchar Polski nr II w 
Trampolinie 

Klub Sportowy AZS AWF 
w Poznaniu 

14.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

178 

XIII Międzynarodowy 
Turniej w gimnastyce 

artystycznej Poznań 2016 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Dąbrówka"             

w Poznaniu 

19-20.11.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

133 
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na terenie województwa 
wielkopolskiego 

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja III Hokejowego 
Festiwalu Skrzatów w 

Swarzędzu 

Uczniowski Klub 
Sportowy SP 5 "Swarek" 

w Swarzędzu 

27.11.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

150  (16 druż.) 

Międzynarodowe Zawody 
Konne w Skokach przez 
Przeszkody- CSI2**-W/ 

CSI1* 

Jeździecki Klub 
Sportowy 

"Przybyszewo" przy 
Wyższej Szkole 
Marketingu i 

Zarządzania w Lesznie 

21-23.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

95 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

VIII Sportowy Czempionat 
Polski Młodych Koni 
4,5,6,7-letnich; XII 

Memoriał Jana Kantego 
Dąbrowskiego  

Klub Jeździecki "Agro-
Handel Śrem" Stajnia 

Olsza w Śremie 

2-4.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

69 (170 koni) 

Międzynarodowe Zawody 
Konne w Skokach Przez 

Przeszkody CSI, VII 
Memoriał Macieja 

Frankiewicza 

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy "Jumping 
Events" w Poznaniu 

3-5.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

ok..100  
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Cavaliada Poznań 2016 
Międzynarodowe zawody w 

skokach przez przeszkody  
CSI3*-W 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 

"Baborówko" w 
Baborówku 

1-4.12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

270 

Festiwal Jeździecki 
Baborówko 2016 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 

"Baborówko" w 
Baborówku 

27-29.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

103  (220 koni) 

44 Błękitna Wstęga 
Wielkopolski - 8 Memoriał 

Henryka Helaka 

Ludowy Klub Jeździecki 
"ABARIA" Iwno w Iwnie 

1-3.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

78 zaw. (111 koni) 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XIII Włościańskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami - 
Memoriał dr. Ireneusza 

Maślińskiego 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Pegaz"      w 

Śmiglu 

01.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

108   (54 zaprzęgi)         

Festyn Żelaznej Podkowy 
2016 

Klub Jeździecki 
Raduszyn w Raduszynie 

20.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

80 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XIV Puchar Polski w 
brazylijskim Jiu-Jitsu 

Klub Sportowy 
"Copacabana" w 

Koninie 

7.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

554 „i-m” 

VIII Memoriał Jigoro Kano w 
Judo - Szansą dla Każdego 

Klub Sportowy 
Akademia Judo                

w Poznaniu 

29-30.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

905 „i-m” 

IV Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Judo 

Klub Sportowy 
Akademia Judo                

w Poznaniu 

8.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

71 
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Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

17.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

462 

Długodystansowe Regaty 
im. Rafała Piszcza 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

25.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

372 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

16 Otwarty Maraton 
Kajakowy Warta Challenge 

Grand Prix PZK 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej "Warta" w 

Poznaniu 

17-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

62 

Regaty Sprinterskie 
Wojciecha 

Skrzypczyńskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

14.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

652 z 31 klubów 
(of. 250) 
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Błyskawica Open Uczniowski Klub 
Sportowy "Błyskawica"              

w Rokietnicy 

9-10.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

278 

IV Ogólnopolski Turniej 
Karate WKF Rokietnica CUP 

2016 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Błyskawica"              

w Rokietnicy 

1.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

157 

XXVI Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski  

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

1-3.07.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

167 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Szukamy Następców 
Olimpijczyków 

Wielkopolski Związek 
Kolarski  w Kaliszu 

6.05-6.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

1237 (12 
województw) „i-m” 

Amber Road - Mistrzostwa 
Wielkopolski w drużynowej 
jeździe na czas amatorskich 

zespołów kolarskich 

Gostyński Klub 
Rowerowy "Cyklista" w 

Gostyniu  

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XIII Ogólnopolski maraton 
w kolartwie górskim Cross- 
Country "MICHAŁKI 2016 

Wieleń" 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Płomień" 

przy Szkole 
Podstawowej w 

Wieleniu 

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

  

Zawody w kolarstwie 
górskim MTB HUROM 

SERIES 2016 "Jeździmy dla 
Marka. Szukamy 

Talentów…RIO 2016…" 
Pniewy Księże Góry 

Stowarzyszenie 
Rowerzystów 

"Odjechani - Team PL" 
w Pniewach 

8.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

147 

XXXI Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski "Szlakiem 

Wielkopolski Związek 
Kolarski  w Kaliszu 

8-10.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

136 z 21 klubów 
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Bursztynowym Hellena Tour 
2016" 

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Puchar Polski VII Seria - 
Memoriał Tomka 
Jakubowskiego 

Klub Kolarski "Tarnovia" 
w Tarnowie Podgórnym 

18-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

220 

57 Ogólnopolski Mały 
Wyścig Pokoju 

Klub Kolarski "Tarnovia" 
w Tarnowie Podgórnym 

27-29.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

70                     (12 
klubów) 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja XXXVII 
Memoriału Wojciecha 
Zielińskiego i Jerzego 

Krukowskiego w 
kręglarstwie młodzieżowym 

o charakterze 
ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

8-11.12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

92 (10 klubów) 

Organizacja XXXIV Turnieju 
w kręglarstwie 
młodzieżowym 

"Wielkopolska Zaprasza 
2016" o charakterze 

ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

28.09 - 2.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

69 (6 klubów) 
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XXIV Międzynarodowy 
Puchar Polski " Polska-

Dania-Niemcy" w 
Kręglarstwie Parkietowym 

w Śremie 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej "SOKÓŁ" w 
Śremie 

18-20.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

40 

Międzynarodowe Zawody w 
Chodzie Sportowym im. 

Hieronima Mazurkiewicza 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe         

w Poznaniu 

16.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

148 

Organizacja Finału 
Wojewódzkiego Zawodów 

Dziecięcych pn.Czwartki 
Lekkoatletyczne 

Wielkopolski Związek 
Lekkiej Atletyki w 

Poznaniu 

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

System Zawodów 
Dziecięcych pn. Czwartki 

Lekkoatletyczne w 
wybranych miastach 

województwa 
wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Lekkiej Atletyki w 

Poznaniu 

30.04 - 1.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

1200 „i-m” 

XIII Otwarty Turniej Piłki 
Nożnej "Olimpia Cup'2016" 

Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpia"  w Strzyżewku 

25.04-3.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

48 drużyn 



 

71 
 

działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

VII Jesienny Ogólnopolski 
Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt "Pantera Cup" 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Pantery" w 

Dopiewie 

21-23.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

325 (24 drużyn) 

I Letni Ogólnopolski Turniej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt 

"Pantera Cup" 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Pantery" w 

Dopiewie 

17-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

149  (12 drużyn) 

XXV Młodzieżowy Turniej 
Piłki Ręcznej 

Młodzieżowy Klub 
Sportowy w Poznaniu 

17.11.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

120 
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Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja Memoriału im. 
Arkadiusza Gołasia 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej 

"Częstochowska 
Siatkówka" w 
Częstochowie 

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

  

Organizacja 
międzynarodowego 
turnieju piłki wodnej 

juniorów "I Junior Malta 
Waterpolo Cup 2016" 

Klub Sportowy 
"Waterpolo" w 

Poznaniu  

17-18.12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

60 (4 drużyny) 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja 
międzynarodowego 
turnieju piłki wodnej 
seniorów "III Malta 

Waterpolo Cup 2016" 

Klub Sportowy 
"Waterpolo" w 

Poznaniu  

17-18.12.2017 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

61 (4 drużyny) 

Mistrzostwa Europy 
Juniorek i Juniorów do 15 i 

17 lat w podnoszeniu 
ciężarów 

Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów 

w Warszawie 

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 
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Mistrzostwa Polski Masters 
w podnoszeniu ciężarów 

Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpia"  w Strzyżewku 

23-24.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

103 

Finał Centralny XIX 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe         

w Poznaniu 

25-28.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

813 

VII Ogólnopolski Rajd 
Przygodowy ON-SIGHT 
Adventure Race 2016 

Klub Sportów 
Ekstremalnych "ON-
SIGHT" w Poznaniu 

18-21.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

114 



 

75 
 

współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

BeStronger Competition for 
the SuperHuman 

Fundacja "Centrum 
Aktywności" w Środzie 

Wielkopolskiej 

3.07.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

104 

XXIII Bieg Olimpijski - Racot 
2016 

Szkolny Klub Sportowy 
"Jantar"         w Racocie 

10.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

ok.. 2500 „i-m” 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XXXVII Notecki Półmaraton 
im. Józefa Nojiego w 

Wieleniu 

Wieleńskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe im. Józefa 
Nojiego w Wieleniu 

7.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

170 

Biegi Wawrzynkowe Stowarzyszenie "Z 
Wiatrem i Pod Wiatr" w 

Strzałkowie 

6.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

566 

Wiosenne Biegi Przełajowe 
- Racot 2016 

Szkolny Klub Sportowy 
"Jantar" w Racocie 

9.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

ok.. 800 
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Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XI Olimpiada Bez Barier - 
Racot 2016 

Szkolny Klub Sportowy 
"Jantar"  w Racocie 

22.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

400 

Organizacja XXXIII 
Międzynarodowego Biegu 

Sylwestrowego 

Wielkopolskie 
Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Poznaniu 

  zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Puchar Wielkopolski w 
rugby 

Rugby Klub "Sparta" w 
Jarocinie 

29.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

300 (23 zespoły) 

Turniej Nadziei Olimpijskich 
w rugby 

Rugby Klub "Sparta" w 
Jarocinie 

16.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

300 (24 drużyny) 
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VIII Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Szkół 

Specjalnych, XII Memoriał 
im. Romana Paryska, 

Gniezno 02-04 czerwca 
2016 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Kusy" przy 
Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-
Wychowawczym               
nr 2 w Gnieźnie 

2-4.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

107+ 18 opekunów 
(12 drużyn) 

Międzynarodowe Zawody 
Bocci  - 

"PolskaBOCCIA'2016" 

Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne "Start" 
w Poznaniu 

6-10.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

80 +100 os. 
Towarzysz. 

VII Ogólnopolski Turniej 
Tenisa Stołowego Olimpiad 

Specjalnych 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

Polska-Wielkopolskie-
Poznań w Poznaniu 

20-23.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

100 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

VIII Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 

gwiazd" 

Fundacja Pomocy 
Osobom 

Niepełnosprawnym "Z 
floretem do gwiazd" w 

Poznaniu 

17.12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

48 

VII Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 

gwiazd" 

Fundacja Pomocy 
Osobom 

Niepełnosprawnym "Z 
floretem do gwiazd" w 

Poznaniu 

11.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

40 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Organizacja Rundy FIA-CEZ 
Pucharu Europy Centralnej 

Wyścigów 
Samochodowych, 

Wyścigowych 
Samochodowych 

Mistrzostw Polski Hour 
Race, Wyścigowych 

Samochodowych 
Mistrzostw Polski, Porsche 

Platinum GT3 Cup, Kia Lotos 
Race 

Automobilklub 
Wielkopolski w 

Poznaniu 

23-25.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

136 

Mistrzostwa Strefy Polski 
Zachodniej Motocross 

Stowarzyszenie OTS 
"Motoklub Oborniki" w 

Obornikach 

10.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

251 

Motorowodne Mistrzostwa 
Europy w klasie 0-175 i 

Międzynarodowe Zawody 

WOPR Województwa 
Wielkopolskiego, 

18-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

34 
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Motorowodne w kl. 
GT15/JT-250, GT-30, T-550, 
OSY-400, F-4 w Chodzieży  

Oddział Miejski w 
Chodzieży  

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XXIV Festiwal Szachowy w 
Poznaniu 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

8-15.08 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

278 

Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów w Szachach 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

11-15.06 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

147 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Europejski Festiwal 
Szermierki -  IX Memoriał 

Fechtmistrza Jana Nowaka 

Klub Sportowy "Warta" 
w Poznaniu 

4-5.06 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

450 

Ogólnopolski Turniej 
Młodzików w szabli 

dziewcząt i chłopców 

Koniński Klub 
Szermierczy w Koninie 

18.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

118 
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I Puchar Polski Juniorów w 
szabli kobiet i mężczyzn 

Koniński Klub 
Szermierczy  w Koninie 

17.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

129 

II Puchar Polski Juniorów w 
szabli kobiet i mężczyzn 

Koniński Klub 
Szermierczy  w Koninie 

5.11.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

115 

Ogólnopolski Turniej 
Szermierczy w szabli 

Klub Sportowy AZS AWF 
w Poznaniu 

23.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

119 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Puchar Polski Juniorów we 
florecie 

Klub Sportowy "Warta" 
w Poznaniu 

15.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

129 

Miedzynarodowy Turniej 
Tenisowy Mężczyzn ATP 

Challenger 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Park 

Tenisowy Olimpia"   w 
Poznaniu 

9-17.07.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

ok.100 



 

86 
 

działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XVII Międzynarodowe 
Mistrzostwa Wielkopolski w 

Tenisie 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego   w 

Poznaniu 

20-28.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

67 

XV Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im. Wiesława 

Gąsiorka 

Fundacja Tenisowa im. 
Wiesława Gąsiorka w 

Poznaniu 

18-21.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

58 

Międzynarodowy Turniej 
Klasyfikacyjny Europejskiej 

Federacji Tenisowej 

Klub Sportowy 
"Promień" w Opalenicy 

08-15.05..2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

85 
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"TENNIS EUROPE" 
Młodzików i Młodziczek do 

lat 14 w tenisie ziemnym 

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

International Windsurfing 
Regatta  

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał" w 

Kaliszu 

3-5.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

90 

Puchar Świata w 
Wioślarstwie  

Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo w 

Poznaniu 

17-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

604 osobostarty 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Akademickie Mistrzostwa 
Świata w Wioślarstwie 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

2-4.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

346 

Coupe de la Jeunesse Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo w 

Poznaniu 

29-31.07.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

ok. 400 
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Regaty wioślarskie w 
ramach Międzynarodowych 

Warsztatów Wioślarskich 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

11.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

190 

Zawody na Ergometrze 
Wioślarskim 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

18-19.11.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

453 

Regaty Kajakowe - 
Memoriał im. T. Pasika 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

07.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

68 



 

90 
 

współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Otwarty Turniej Kajak Polo Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

18-19.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

137 (9 klubów) 

Mistrzostwa w Smoczych 
Łodziach "Dragony 2016" 

Klub Sportowy Stomil  w 
Poznaniu 

4-5.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

28 drużyn (ok.300 
zaw) 



 

91 
 

działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Ogólnopolski Turniej 
Kwalifikacyjny Młodzików w 
zapasach w stylu wolnym i 

zapasach kobiet 

Ludowy Klub Sportowy 
"CERAMIK" Krotoszyn w 

Krotoszynie 

13-14.05.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

120 (31 klubów) 

XXIV Międzynarodowy 
Turniej o Puchar 

Sobieskiego 

Klub Sportowy Sobieski 
w Poznaniu 

9-10.04.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

65 (27 klubów) 

X Międzynarodowy Turniej 
w zapasach o Memoriał 

Józefa Moczyńskiego  

Klub Sportowy Sobieski 
w Poznaniu 

16-17.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

119 
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Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Puchar Żeglarski 
Południowej Wielkopolski 

Kaliski Okręgowy 
Związek Żeglarski w 

Kaliszu 

14.05 - 8.10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

112 

Regaty Srebrny Żagiel 
Optymista 

Jacht Klub Wielkopolski 
w Poznaniu 

5-7.08.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

232 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

XVI Regaty "Na Powitanie 
Wakacji" z cyklu Pucharu 

Polski Jachtów Kabinowych 
2016 

Stowarzyszenie "Z 
Wiatrem i Pod Wiatr" w 

Strzałkowie 

25-26.06.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

167 

 Memoriał Jacka 
Sobkowiaka 

Jacht Klub Wielkopolski 
w Poznaniu 

3-4.09.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

118 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  
na rzecz poprawy i rozwoju  
bazy sportowej w roku 2016  
[Załącznik nr 4 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015  
z dnia 10 grudnia 2015 r.] 

Poprawa i rozwój bazy 
sportowej na terenie 
województwa 
wielkopolskiego 

Remont budynku 
klubowego Miejskiego 
Klubu Sportowego "TUR 
1921" w Turku - etap II 

Miejski Klub Sportowy 
"TUR 1921" Turek w 

Turku 

11.04.2016 - 
30.09.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont sali gimnastycznej 
PTW Tryton 

Poznańskie 
Towarzystwo Wioślarzy 

"Tryton" w Poznaniu 

01.04.2016 - 
31.12.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont nawierzchni 
murawy boiska sportowego 
w Gulczu 

Młodzieżowy Klub 
Sportowy LZS "Orzeł" 

Gulcz w Gulczu 

01.04.2016 - 
31.12.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 

brak danych 
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współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Wszędzie dobrze, ale pod 
swoim dachem najlepiej - 

poprawa bazy treningowej 
Dojo Akademii Judo 

Głogowska 101 

Klub Sportowy 
Akademia Judo w 

Poznaniu 

04.04.2016 - 
09.05.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Rozwój bazy sportowej 
Kaliskiego Towarzystwa 
Kolarskiego służącej 
szkoleniu dzieci i młodzieży 
w kolarstwie 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

01.04.2016 - 
31.12.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

brak danych 
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działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Wszędzie dobrze, ale pod 
swoim dachem najlepiej - 
poprawa bazy treningowej - 
Poznańskie Dojo Taborowa 
1 

Klub Sportowy 
Akademia Judo w 

Poznaniu 

04.04.2016 - 
09.05.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Poprawa bazy sportowej 
poprzez doposażenie w 
sprzęt sportowy 

Klub Sportowy 
Copacabana Konin w 

Koninie 

01.04.2016 - 
30.09.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont węzła cieplnego 
K.S. "Posnania" 

Klub Sportowy 
"Posnania" w Poznaniu 

01.05.2016 - 
30.10.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

brak danych 
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Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Realizacja programu 
Przyszły olimpijczyk 
Od lekcji wychowania 
fizycznego do igrzysk 
olimpijskich 

LKS "Budowlani" Nowy 
Tomyśl w Nowym 

Tomyślu 

01.04.2016 - 
30.12.2016 

zlecenie organizacjom 
pozaządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont szatni i 
sanitariatów kortów 
tenisowych AZS Poznań 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

01.04.2016 - 
30.11.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 

brak danych 
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organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Rewitalizacja przystani 
żeglarskiej ŻMKS-Poznań 
nad Jeziorem Kierskim 

Żeglarski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Poznań 

w Poznaniu 

01.04.2016 - 
30.11.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont hangaru na 
przystani kajakowej KS 
Stomil Poznań 

Klub Sportowy "Stomil" 
Poznań w Poznaniu 

10.04.2016 - 
30.10.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 
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Remont budynku Przystani 
Letniej 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

01.06.2016 - 
30.11.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Remont sal klubowych, 
siłowni i ciągów 
komunikacyjnych Klubu 
Sportowego Sobieski 
Poznań 

Klub Sportowy Sobieski 
Poznań 

01.04.2016-
30.11.2016 

zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie  

Organizacja otwarcia 
sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 

_ Lokalna Organizacja 
Turystyczna "MARINA"  

w Koninie 

01.04 - 15.06.2016 # udział 49 osób w regatach  
# udział 50 osób w spływie 
kajakowym  
# udział 12 osób w rejsie 
tramwajem wodnym  
# udział 130 osób w rejsach 

i-m 
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turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2016  
[Załącznik nr 5 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015  
z dnia 10 grudnia 2015 r.] 

statkami  
# udział 40 osób w rejsach 
statkami i barkami 
# udział 25 wystawców w 
wydarzeniu 
# promocja Wielkiej Pętli 
Wielkopolski i walorów 
turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego 

Popularyzacja 
turystyki i 

krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie 

wiedzy o walorach 
turystycznych 
województwa 

wielkopolskiego 

_ organizacje 
pozarządowe wyłonione 

w konkursie 

01.04 - 31.12.2016 # 2 spływy kajakowe 
# 1 szkolenie 
# 1 konkurs turystyczno-
krajoznawczy 
# 8 pozostałych imprez 
turystycznych (głównie 
rajdów pieszych i 
rowerowych) 
# promocja walorów 
turystycznyh Wielkopolski 
# upowszechnianie 
krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego  
# zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
# zapobieganie patologiom 
społecznym 

12 721 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie  
turystyki i krajoznawstwa  
na rzecz poprawy i rozwoju  

Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 
oraz rozwój sieci szlaków 
turystycznych na terenie 
województwa 
wielkopolskiego 

_ organizacje 
pozarządowe wyłonione 

w konkursie 

01.04 - 31.12.2016 # odnowienie oznakowania 
82 km trzech szlaków 
pieszych, wraz z 
ustawieniem 4 tablic z 
siecią szlaków oraz 25 
drogowskazów 
# przygotowanie 
wydzieranki A3 z mapą i 

nie dotyczy 
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bazy turystycznej w roku 2016  
[Załącznik nr 6 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015  
z dnia 10 grudnia 2015 r.] 

informacją nt. ww. szlaków 
pieszych 
# oznakowanie 27 km 
szlaku kajakowego, 
ustawienie 18 tablic 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  
w roku 2016  
[Załącznik do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1644/2016  
z dnia 25 lutego 2016 r.] 

Projekt „Mały Mistrz” Mały Mistrz Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 

2 016 wsparcie organizacji 
pozarządowej w realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

8226 (I etap) 3381 
(II etap) 

Projekt „Junior Sport” Juniorsport Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 

1.03-31.07 
1.09-18.12 

wsparcie organizacji 
pozarządowej w realizacji 
zadania publicznego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

1 440 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie ratownictwa 
wodnego  
w roku 2016  
[Załącznik do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1713/2016  
z dnia 10 marca 2016 r.] 

Doposażenie w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i 
ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły 
sanitarne, jak również 
utrzymanie gotowości 
operacyjnej sprzętu 
ratunkowego w celu 
zapewnienia 
bezpieczeństwa osób 
przebywających na 
obszarach wodnych na 
terenie województwa 
wielkopolskiego w sezonie 
letnim 2016 

Bezpieczna Wielkopolska z 
RWR 

Ratownictwo Wodne 
Rzeczpospolitej w 

Kaliszu 

05 - 10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Doposażenie WOPR 
Województwa 

Wielkopolskiego - w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i 
ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły 

sanitarne, jak również 
utrzymanie gotowości 

operacyjnej sprzętu 
ratunkoweo w celu 

zapewnienia 
bezpieczeństwa osób 
przebywających na 

obszarach wodnych na 
terenie województwa 

wielkopolskiego w sezonie 
letnim 2016 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

05 - 10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

Bezpiecznie na wodzie Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

05 - 10.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 

brak danych 
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Ratunkowe z/s w 
Lesznie 

Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie  
turystyki i krajoznawstwa w 
roku 2016  
[Załącznik nr 1 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1831/2016  
z dnia 7 kwietnia 2016 r.] 

Organizacja konferencji 
pt.: "Turystyka rowerowa 
w Wielkopolsce" 

_ Organizacja Turystyczna  
Leszno-Region  

w Lesznie 

29.07 - 30.11.2016 # Zorganizowano 
jednodniową konferencję 
poświęconą turystyce 
rowerowej w 
województwie 
wielkopolskim. Była to 
pierwsza tego typu 
konferencja w naszym 
regionie. 
# W konferencji udział 
wzięło 108 uczestników. 
Osoby te zapoznano z 
ważnymi zagadnieniami 
związanymi z turystyką 
rowerową w województwie 
wielkopolskim. 
# Wspólna dyskusja, 
kończąca pierwszą i drugą 
sesję referatową, oraz 
rozmowy w kuluarach 
umożliwiły 108 uczestnikom 
konferencji wymianę 
wiedzy i doświadczeń. 

108 
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Popularyzacja 
turystyki i 

krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie 

wiedzy o walorach 
turystycznych 
województwa 

wielkopolskiego 

_ organizacje 
pozarządowe wyłonione 

w konkursie 

14.017 - 30.12.2016 # 1 rajd pieszy 
# 1 rajd rowerowy 
# 1 rajd samochodowy 
# promocja walorów 
turystycznyh Wielkopolski 
# upowszechnianie 
krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego  
# zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
# zapobieganie patologiom 
społecznym 

363 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa 
Wielkopolskiego  
w dziedzinie  
turystyki i krajoznawstwa  
na rzecz poprawy i rozwoju  
bazy turystycznej w roku 2016  
[Załącznik nr 2 do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1831/2016  
z dnia 7 kwietnia 2016 r.] 

Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 
oraz rozwój sieci szlaków 
turystycznych na terenie 
województwa 
wielkopolskiego 

_ organizacje 
pozarządowe wyłonione 

w konkursie 

01.07 - 30.11.2016 # rozbudowa jednego 
miejsca postojowego na 
szlaku kajakowym rzeki 
Warty (Wielka Pętla 
Wielkopolski) 
# odnowienie oznakowania 
59 km szlaku rowerowego, 
montaż 59 znaków na trasie 
szlaku oraz 2 stacji 
samoobsługowej naprawy 
rowerów 
# wytyczenie szlaku 
rowerowego o długości 
20,8 km, ustawienie 2 ław, 
2 koszy i 3 stojaków 
rowerowych na trasie 
szlaku, ustawienie 7 
słupków z oznakowaniem 
oraz 4 tablic informacyjnych 

nie dotyczy 

 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację  
w formie powierzenia i 
wspierania zadań publicznych 

Organizacja 
Wielkopolskich Obchodów 
Światowego Dnia Turystyki 

_ Klaster Turystyczny  
"Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce"  
w Gnieźnie 

08.08 - 31.10.2016 # z atrakcjami 
turystycznymi Szlaku 
Piastowskiego zapoznano 
152 uczestników podczas 

152 
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Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie  
turystyki i krajoznawstwa w 
roku 2016  
[Załącznik do uchwały  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego Nr 1986/2016  
z dnia 13 maja 2016 r.] 

części oficjalnej 
(prezentacja teoretyczna) 
oraz 124 uczestników 
(dodatkowy wymiar 
praktyczny) 
# poszerzono wiedzę 152 
uczestników obchodów nt. 
markowego produktu 
turystyki kulturowej w 
Wielkopolsce – Szlaku 
Piastowskiego 
# zwiększono świadomość 
historyczną 152 
uczestników obchodów 
dotyczącą obiektów 
związanych ze Szlakiem 
Piastowskim 
# zaproszono do integracji 
152 osoby związane z 
regionalnym środowiskiem 
branży turystycznej, co 
zaowocowało wymianą 
doświadczeń oraz wiedzy w 
perspektywie rozwoju 
turystyki w Wielkopolsce. 
# promowano 
zleceniodawcę 

Weekend na Szlaku 
Piastowskim 2016 

_ Klaster Turystyczny  
"Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce"  
w Gnieźnie 

16.08 - 31.10.2016 W wyniku realizacji zadania 
osiągnięto następujące 
rezultaty: 
# zapoznano ok. 8.700  
uczestników  Weekendu na 
Szlaku Piastowskim w 
obiektach na terenie 
województwa 
wielkopolskiego oraz  2.000 
uczestników w obiektach na 

10 700 
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terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, z 
atrakcjami turystycznymi 
całego Szlaku Piastowskiego 
oraz z jego nowym 
przebiegiem,  
# poszerzono wiedzę 
ok.10.700  uczestników  
Weekendu na Szlaku 
Piastowskim nt. 
markowego produktu 
turystyki kulturowej w 
Wielkopolsce – Szlaku 
Piastowskiego, 
# zapoznano ponad 20 000 
osób z ofertą Weekendu na 
Szlaku Piastowskim za 
pośrednictwem oficjalnej 
strony internetowej szlaku 
oraz za pośrednictwem 
strony na Facebooku, 
# we wspólnej akcji 
promującej Szlak Piastowski 
jako markowy produkt 
sieciowy Wielkopolski 
wzięło udział ok. 90% 
obiektów szlaku na terenie 
województwa 
wielkopolskiego oraz 90% 
obiektów na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego 

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

Zakup sprzętu sportowego 
przez organizacje 
pozarządowe prowadzące 
działalność na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami 

"Zakup sprzętu 
wyczynowego do Bocci" 

Stowarzyszenie 
Sportowo-

Rehabilitacyjne "START" 
w Poznaniu 

11-12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 

brak danych 
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w dziedzinie kultury fizycznej  
w roku 2016  
[Załącznik do uchwały nr 
2345/2016 Zarządu 
Województwa  
Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 
2016 r.] 

ze znacznymi dysfunkcjami 
narządów ruchu i wzroku, 
służącego poprawie 
warunków uprawiania 
przez nich sportu w celu 
zwiększenia szans  
na ich uczestnictwo w 
wysokiej rangi imprezach 
sportowych poprzez 
treningi w dyscyplinach 
paraolimpijskich 
organizowane w sposób 
ciągły lub cykliczny 

określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

Poprawa poziomu sprzętu 
sportowego 

Wielkopolski Klub 
Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki 

Niewidomych i 
Słabowidzących 

"Razem" w Poznaniu 

11-12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

brak danych 

"Zakup sprzętu sportowego 
dla parakajakarzy" 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

11-12.2016 zlecenie organizacjom 
pozarządowym do realizacji 
zadań publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
określonych w "Programie 
współpracy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 

brak danych 
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podmiotami prowadzącymi 
działalnopść pożytku 
publicznego na rok 2016" w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Zimowa przygoda Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy "Rodzice-
Dzieciom"; Gniezno 

20-30.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

30 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Pierwszy ślad – wypoczynek 
zimowy połączony z 
socjoterapią 

Stowarzyszenie "Młode 
Ostrowite'; Ostrowite 

22-30.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

50 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 

 Obóz socjoterapeutyczny – 
Dobra zmiana w krainie 
Aslana 

Fundacja AQQ; Poznań 18-31.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 

20 
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połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Zimowa Akademia 
Socjoterapii 2016 

Stowarzyszenie "Dajmy 
Szansę"; Kaczki Średnie 

18-25.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

24 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Odzew w Zakopanym Fundacja "ODZEW"; 
Leszno 

18-24.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

36 
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Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Jedziemy się DOTLENIĆ!-
kolonie socjoterapeutyczne 
z programem sportowo-
tanecznym dla dzieci z 
rodzin defaworyzowanych z 
terenu województwa 
wielkopolskiego 

Towarzystwo "Nasze 
Szwederowo"; 
Bydgoszcz 

18-27.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

72 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Z coolturą na narty Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi 
Pleszewskiej "Forum 
Młodych"; Pleszew 

18-25.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

50 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Ferie 2016 Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji "Primum 
vivere"; Wągrowiec 

18-24.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 

43 
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napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Ferie zimowe z koniem i bez 
w dworze Andrzejówka 

Stowarzyszenie 
MONAR, Warszawa 

24-31.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

20 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Uwierz w siebie! Stowarzyszenie "Razem 
Warto" przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych; 
Słupca 

24-30.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

45 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Aktywne ferie dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy Wsi 
Moszczanka i 
Skrzebowa; Moszczanka 

23-30.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 

45 
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stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wędrówka zimowym 
szlakiem przygód 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 
Powiatowy; Turek 

22.01.-02.02.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

30 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Stop uzależnieniom-zimowy 
obóz edukacyjny i 
sportowo-rekreacyjny 
połączony z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 
Okręgowy' Kalisz 

21.01.-2.02.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

25 

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

 Śnieżna przygoda Stowarzyszenie 
"Pelikan; Żydowo 

22.01.-2.02.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 

35 
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socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Nasza Feriada 2016 Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
"Młodzi - Aktywni"; 
Konin 

23-29.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

44 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 MAKSIO na stoku 
narciarskim  – profilaktyczny 
obóz zimowy 

Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. św. M. 
Kolbego; Gniezno 

18-24.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

44 
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Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Aktywnie przeciw 
uzależnieniom – śnieżna 
kraina moich marzeń 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
„Nieskończoność”; 
Sarbice 

18.01.-28.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

30 

Organizacja zimowego 
wypoczynku wakacyjnego (w 
okresie ferii zimowych), 
połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Sztuka dojrzewania – wierze 
w siebie i rozumiem innych 

Domu Zakonnego 
Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia 

24-31.01.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

40 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Środowiskowa profilaktyka 
uzależnień 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

9.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 

256 
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aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Można inaczej Stowarzyszenie 
"Aktywni i Radośni"; 

Słupca 

9.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

10 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Żyj z pasją! 
Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej; Gniezno 26.04.-31.12.2016 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 

26 
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narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 
Profilaktyka uzależnień na 
sportowo 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; Sarbice 9.05.- 30.12.2016 

zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

30 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Alkohol? używki?-wolę inne 
rozrywki! 

Fundacja AQQ; Poznań 09.05.-23.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 

12 
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spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Eksperyment radości Stowarzyszenie 
ALTERNO; Szałe 

9.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

20 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Uzależnienie przecież nie JA Stowarzyszenia RAZEM 
WARTO przy Zespole 

Szkół Ekonomicznych ; 
Słupca 

09.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 

bd 
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(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Profilaktyka uzależnień - NA 
ZDROWIE 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Warszawa 

Oddział Powiatowy w 
Turku 

18.05.-20.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

bd 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Stop uzależnieniom! 
Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży w miejscu ich 
zamieszkania 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Okręgowy w Kaliszu 

9.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

bd 
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Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Masz wybór Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 

Dobroczynne, Klucze – 
Oddział Terenowy w 

Poznaniu 

09.05.-31.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

24 

Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z 
elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących 
organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
grup ryzyka 

 Spójrz inaczej Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

"NIESKOŃCZONOŚĆ" ; 
Sarbice 

9.05.-20.12.2016 zdobycie wiedzy na temat 
negatywnych skutków 
działania alkoholu i 
narkotyków; nabycie 
podstaw umiejętności 
zachowań asertywnych; 
zmiana postaw wobec 
alkoholu i narkotyków; 
przekazanie informacji 
dotyczących prawnych 
aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub 
narkotyków; wskazanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura 
itp.) 

36 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 

 Koniem przez świat-kolonia 
konno-socjoterapeutyczna 

Fundacja Małymi 
Oczami; Poznań 

27.06-8.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 

44 
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letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

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

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 WARTA 2 Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy "Rodzice-
Dzieciom" w Gnieźnie 

19-30.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

30 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacje pod znakiem 
sportu i sztuki -letni 
wypoczynek połączony z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 
dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień z Wielkopolski 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 
Skrzynka 

22.07.- 4.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 

90 
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zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Lato pełne przygód- 
wypoczynek połączony z 
socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite; Ostrowite 

16-30.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

78 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Zabawa A Moja Osobista 
Świadomość Ćwiczenia 
umysłu i ciała-wakacyjne 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom na sportowo 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
"Nieskończoność"; 
Sarbice 

19-28.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

25 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Z przygodą za Pan Brat Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
"Młodzi-Aktywni"; 
Konin 

22.07-3.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 

46 
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umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacje z surviwalem 2016 Stowarzyszenie 
Pedagogów Społecznych 
"Riposta"; Poznań 

1-15.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

15 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Aktywni latem 2016 Fundacja Na Rzecz 
Wspierania 
Społeczności Lokalnej; 
Śrem 

7-20.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

24 

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

 Wesołe Wakacje z Przygodą 
– IV edycja 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej 
"ANMAR" 

21-28.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 

15 
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i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Podróż do świata przygód Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 
Powiatowy w Koninie 

4-22.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

40 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Sztuka dojrzewania - Ach, te 
emocje 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia 
w Kaliszu 

04-13.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

40 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 

 Twoje Wakacje - 2016 Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 

13.07.-02.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 

59 
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letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

Edukacji "Primum 
vivere"; Wągrowiec 

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

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Aktywne wakacje dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy Wsi 
Moszczanka i 
Skrzebowa; Moszczanka 

19.07.-1.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

45 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacyjna akademia 
socjoterapii 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 
Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji w Koninie 

27.07-10.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 

60 
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zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Na Mazury ruszaj bracie! Stowarzyszenie RAZEM 
WARTO przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych; 
Słupca 

10-23.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

45 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Obóz socjoterapeutyczny-
Doceniamy - nie dołujemy 

Fundacja AQQ; Poznań 10-26.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

25 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacje w Tatrach moim 
spotkaniem z samym sobą 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny; 
Poznań 

18-30.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 

30 
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umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacyjna socjoterapia w 
barwach tęczy 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej; Gniezno 

6--31.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

36 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacyjny wypoczynek 
wzbogacony socjoterapią 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich; Konin 

30.07.-8.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

60 

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

 Jestem niepowtarzalny-
socjoterapeutyczny obóz 
pod namiotami  w 
Pobierowie 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska; Poznań - 
Hufiec Polska 

20.07.-7.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 

91 
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i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Życie bez sieci Caritas Diecezji Kaliskiej; 
Kalisz 

4-11.07.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

136 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Stop uzależnieniom-obóz 
edukacyjny i sportowo-
rekreacyjny połączony z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień z 
Wielkopolski 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy 
w Kaliszu 

10-29.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

79 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 

 Lato w pięknej Polsce Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; Bydgoszcz 

2-11.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 

120 
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letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

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

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Sport TAK Śremski Klub Sportowy 
"WARTA"; Śrem 

25.07.-10.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

80 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Wakacyjna przygoda Stowarzyszenie 
Oświatowe 
"ONUPHRIUS" 
;Czerniejewo 

1-28.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 

45 
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zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Darłówko zdrówko - 
wakacje 2016 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Społeczności Ziemi 
Pleszewskiej FORUM 
MŁODYCH 

3-16.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

50 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Z dala od alkoholu w Górach 
Świętokrzyskich 

Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 
Słupecki; Piotrowice 

2-15.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

50 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom-wakacje w 
siodle… a to dopiero 
początek przygody 

Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA; Sarbice 

11-22.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 

24 
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umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

 Letnia Akademia 
Socjoterapii 2016-
wyjazdowa forma 
wypoczynku wakacyjnego 
połączona z warsztatami 
socjoterepeutycznymi dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

Stowarzyszenie "Dajmy 
Szansę"; Kaczki Średnie 

20-30.08.2016 zorganizowanie 
socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynki i 
zabawy; wyładowanie 
napięć emocjonalnych; 
zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

24 

Realizacja programów wczesnej 
interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na 
rozwój problemów związanych 
z używaniem środków  
psychoaktywnych 
 
 
 
 
 

 Program wczesnej 
interwencji dla młodych 
użytkowników substancji 
psychoaktywnych z terenu 
powiatu obornickiego 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji "Primum 
vivere"; Wągrowiec 

10.10.-10.12.2016 przeprowadzenie 
programów dla młodzieży z 
grup wysokiego ryzyka, 
doświadczającej już 
pierwszych trudności w 
związku ze stosowaniem 
środków psychoaktywnych 
oraz zapewnianie im 
pomocy zapobiegającej 
powstawaniu dalszych 
poważnych zaburzeń 

24 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

 Rafy trzeźwienia Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji "Primum 
vivere"; Wągrowiec 

15-24.09.2016 wsparcie w utrzymaniu 
abstynencji ; zapobieganie 
nawrotom choroby; nabycie 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

23 
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Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 

 Poszukiwanie drogi Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii; Warszawa 

21.09.-23.10.2016 wsparcie w utrzymaniu 
abstynencji ; zapobieganie 
nawrotom choroby; nabycie 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

9 

Programy wsparcia dla osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję 
 

 Trzeźwieję, bo się rozwijam Stowarzyszenie 
Środowiskowy Klub 
Abstynenta 
"Zwycięstwo"; Poznań 

26.09-6.10.2016 wsparcie w utrzymaniu 
abstynencji ; zapobieganie 
nawrotom choroby; nabycie 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie 

17 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Droga do trzeźwości- 
motywacja własna albo 
przymus 

Wielkopolska Fundacja 
ETOH; Poznań 

19.09.-15.12.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

396 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Rola profilaktyki 
pozytywnej. Od depresji do 
autoagresji. 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 
Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji w Koninie 

23.09.-16.10.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

45 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 

 Jak poznań?-III edycja Stowarzyszenie "Młode 
Ostrowite"; Ostrowite 

15.09.-15.12.2016 
przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 

bd 
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 świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Program edukacyjny dla 
rodziców 

Fundacja "Wsparcie"; 
Ostrów Wlkp 

15.09.-15.12.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

219 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Szkolenia edukacyjne dla 
rodziców, w zakresie 
przeciwdziałania 
uzależnieniom od alkoholu i 
narkotyków "Bliżej siebie, 
dalej od używek" 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia i 
Edukacji "Primum 
vivere"; Wągrowiec 

1.10.-15.12.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

bd 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Małolat-cykl spotkań 
interwencyjno-edukacyjno-
profilaktycznych dla kadry 
placówek oświatowych 

Caritas Diecezji Kaliskiej 21.09.-12.12.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

bd 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 

 Profilaktyka uzależnień-
studium dla nauczycieli, 
pedagogów i 
wychowawców pracujących 
w różnych formach wsparcia 
dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy 
w Kaliszu 

26.10.-21.11.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 

15 
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świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

Organizacja szkoleń 
edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
 
 
 
 

 Relacja, diagnoza, 
motywacja w 
przeciwdziałaniu 
uzależnieniom. Szkolenie 
dla specjalistów pracujących 
z dziećmi i rodzicami 

Stowarzyszenie Polskie 
Towarzystwo Dialogu 
Motywującego; Poznań 

7.11.-9.12.2016 przeszkolenie osób 
zawodowo mających 
kontakt z problematyką 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. 
psychologów, pracowników 
socjalnych, pracowników 
świetlic 
socjoterapeutycznych itp.. 

bd 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny ochrony i promocji 
zdrowia - zwalczanie AIDS i 
zapobieganie zakażeniom HIV 
w 2016 roku  
 
  

Działania mające na celu 
wzmocnienie działalności 
Punktu Konsultacyjno-
Diagnostycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja 
Siemiontonowski 
Instytut Zdrowia, Lublin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.07.2016-31.12.2017 

ochrona zdrowia 
mieszkańców Wielkopolski 
poprzez wzmocnienie 
działalności Punkcie 
Konsultacyjno-
Diagnostycznym AIDS i 
zapewnienie dostępu do 
anonimowych i bezpłatnych 
badań w Poznaniu oraz 
podczas dyżurów w Pile i 
Kaliszu 

960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny ochrony i promocji 
zdrowia w 2016 roku - 
Promowanie idei 
krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski 
 
 
  

"Zostań bohaterem oddaj 
krew”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2016-31.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promowanie idei 
krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski 
- 29 akcji poboru krwi 
- 2 happeningi 
- konkurs dla młodzieży 
- 10 spotkań edukacyjnych 
w szkołach 
 

i-m 
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Otwarty konkurs ofert na 
realizację, w formie 

wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny ochrony i promocji 

zdrowia w 2016 roku - 
Promocja zdrowia 

psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Otwórz się na zdrowe 
perspektywy - II edycja"  

 

 

 

 

 

 

 

Instytut psychologii i 
psychoterapii 
proaktywnej Proport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2016-31.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promocja i profilaktyka 
zdrowia psychicznego oraz 
zlagodzenie negatywnych 
postaw wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
wśród 100 uczniów 4 szkół 
ponadgimnazjalnych z woj. 
Wlkp. spoza Poznania 
- 4 prelekcje dla uczniów i 
nauczycieli 
- 16 warsztatów 
kreatywnych 
- 4 akcje społeczne 
- 1800 puszek z autorskimi 
miniksiążeczkami 
projektowymi 

112 uczniów 
20 nauczycieli 

4 szkoły 
 
 
 

 

„Patrząc w przyszłość - 
psychoedukacja dla rodzin i 
opiekunów osób 
chorujących psychicznie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stowarzyszenie Osób  
i Rodzin na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego 
"Zrozumieć i Pomóc" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2016-31.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazanie rodzinom i 
opiekunom osób 
chorujących psychicznie 
fachowej wiedzy i 
umiejętności koniecznych 
do radzenia sobie z chorobą 
psychiczną oraz do 
zapobiegania jej nawrotom 
- 17 spotkań 
psychoedukacyjnych 
- 100 szt. ulotek 
informacyjnych 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Zdrowa Wielkopolska. 
Warsztaty wspierania 
odporności psychicznej i 
rozwijana kompetencji w 
zakresie ochrony zdrowia 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Młodych Twórców 
V.I.T.R.I.O.L. 
 
 
 

1.08.2016-31.12.2017 
 
 
 
 
 

Wspieranie odporności 
psychicznej i rozwijanie 
kompetencji w zakresie 
ochrony zdrowia 
psychicznego wśród 
ratowników medycznych 

21 
 
 
 
 
 



 

135 
 

psychicznego dla 
ratowników medycznych” 
  

 
 

 
 

 - przeprowadzenie 40 h 
warsztatów 

 

 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

 
"otwarty konkursu ofert na 
realizację w formie wspierania 
zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy społecznej 
w roku 2016 
1. Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin. 
2. Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki 
przemocy w rodzinie w tym 
utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i 
administrowanie regionalną 
stroną internetową o 
przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy. 
3. Koordynacja i 
przeprowadzenie VI edycji 
regionalnego Konkursu 
fotograficznego „Wielkopolska 
rodzina w obiektywie – inna 
opcja rodzicielstwa-ta sama 
miłość”, którego celem będzie 
promowanie pozytywnych 
relacji w różnych formach 
rodzicielstwa zastępczego. 
4. Upowszechnianie (w tym 
pozyskiwanie partnerów z 

 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Gdy zostanę 
MAMĄ/TATĄ… będę kochać 

nad życie" 

Fundacje Po Drugie 18.05.-30.11.2016 

- objęcie działaniami 
profilaktycznymi 41 

podopiecznych 
Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w 
Jastrowiu i Ośrodka 

Kuratorskiego nr 3 w 
Poznaniu 

'- przeprowadzenie 78 
godzin warsztatów z 
zakresu kompetencji 

rodzicielskich (z 
wykorzystaniem fantomów 

niemowlęcych) 

41 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Rozwijanie pomocy 
wspierającej działania 

rodziców zastępczych w 
wychowaniu i prawowaniu 

opieki nad dziećmi oraz 
integracja rodzin 

zastępczych o zasięgu 
ponadlokalnym" 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

01.06.-30.11.2016 

- udział rodzin w obchodach 
Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego w powiecie 
pleszewskim 

'- udział 26 osób w 
warsztatach dot. wsparcia 

dla rodzin  
'- 25 rodzin skorzystało z 

indywidualnych konsultacji 
psychologicznych 
'- odbyło się 48 3-

godzinnych dyżurów w 
punkcie diagnostyczno-

konsultacyjnym 
'- rozdysponowano 100 

paczek dla dzieci z rodzin 

381 
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subregionów Wielkopolski) 
Programu „Wielkopolska Karta 
Rodziny”. 
5. Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 
międzypokoleniowej. 
6. Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej osób 
starszych. 
7. Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych rozwiązań na 
rzecz wsparcia rodzin i 
opiekunów osób starszych 
niesamodzielnych. 
8. Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 
przedsięwzięć prezentujących 
pozytywny wizerunek seniora 
i/lub promujących twórczość 
artystyczną osób starszych. 
9. Utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i 
administrowanie 
wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji  dotyczącym osób 
starszych. 
10. Realizacja modelowych 
działań wspierających rodziny 
osób z niepełnosprawnością 
i/lub przewlekle chorych: 
- skierowanych do dzieci, 
których rodzic/rodzice jest/są 
osobą/osobami z 

zastępczych 
'- 1500 sztuk ulotek 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Wielkopolska stawia na 
rodzinę" 

Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka 

w Poznaniu 
23.05.-30.11.2016 

- przeprowadzono 2-dniowy 
warsztat "Ochrona więzi 
emocjonalnych dziecka z 
obojgiem rodziców" - 14 

osób 
'- zrealizowano seminaria 

dla pracowników służb 
socjalnych "Rodzina w 

kryzysie rozstania" - 148 
osób 

'- przeprowadzono 
szkolenie na mediatora - 18 

osób 
'- zrealizowano superwizje 
dla mediatorów - 15 osób 
'- zrealizowano warsztaty 
"Mądre wychowanie dla 

rodziców" - 39 osób 

234 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Kawiarenka u Astrid - 
tworzenie dobrych 

warunków rozwojowych dla 
rodzin z małymi dziećmi" 

Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren 

23.05.-30.11.2016 

- realizacja sześciu 1,5 
godzinnych spotkań 

rodzinnych "Spotkania z 
dzieckiem na kolanach" 

'- 66 rodzin objetych 
wsparciem 

'- zakup 53 książek dla 
dzieci w wieku do lat 5 
przekazanych w celu 

stworzenia biblioteczek w 
organizacjach partnerskich 

'- 6 godzin warsztatu dla 
partnerskich organizacji 

'- 350 sztuk książeczki dla 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 

482 
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niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorą/chorymi,  
- skierowanych do rodzeństwa 
osób z niepełnosprawnością 
i/lub przewlekle chorych.  
11. Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 
postaw w stosunku do osób z 
różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.  
12. Zapewnienie wsparcia 
osobom z 
niepełnosprawnościami i 
terminalnie chorym oraz ich 
rodzinom poprzez działalność 
hospicyjną lub wolontariat 
szpitalny.  
13. Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 
polegającego na 
przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 
monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy 
z innymi organizacjami 
pozarządowymi." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

'- 1 000 sztuk kartki 
promującej wspólne, 

rodzinne czytanie 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Arteterapia - skuteczne 
narzędzie ułatwiające 

kształtowanie pozytywnych 
relacji w rodzinach 

zastępczych" 

Stowarzyszenie "Enter 
Art." 

i      
Fundacja "Przestrzeń 
Aktywności Rozwoju i 

Kreatywności"  

30.05.-30.11.2016 

- zrealizowano 9 
warsztatów dla rodzin 
zastępczych z powiatu 

poznańskiego i 
gnieźnieńskiego 

'- przeprowadzono 2 
wywiady grupowe (7 

rodzin) 

50 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 

"Apetyt na rodzinę" 
Fundacja Mind 01.06.-30.11.2016 

- zrealizowano cykl 
warsztatów dot. promocji 

zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej (sześć 6-

godzinnych warsztatów) 
'- przeprowadzone zostały 

62 godziny konsultacji 
indywidualnych z 

psychologiem (39 osób) 
'- przeprowadzone zostały 

32 godziny  konsultacji 
indywidualnych z 

dietetykiem (18 osób) 

104 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 
"Wzmocnienie i integracja 

rodzin zastępczych z 
wielkopolską kulturą w tle" 

Stowarzyszenie 
"Dziecko" 

16.05.-31.10.2016 

- zorganizowano 2 
spotkania wyjazdowe dla 

rodzin zastępczych 
'- zoganizowano 1 

spotkanie dla rodziców 
zastępczych 

'- przeprowadzono 10 
godzin warsztatów 

psychologiczno-
pedagicznych dla rodziców 

zastępczych 
'- wydano 48 certyfikatów 

110 
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potwierdzających udział w 
warsztatach dla 

przedstawicieli 19 rodzin 
'- objęto projektem 17 

rodzin z powiatu 
gostyńskiego i 2 rodziny z 

powiatu pleszewskiego 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 
"Ośrodek Mediacji i Terapii 

Rodzinnej" 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Powiatowy w Koninie  
16.05.-30.11.2016 

- zrealizowano 96 godzin 
pomocy pedagogicznej i 

psychologicznej 
'- przeprowadzono 50 

godzin mediacji rodzinnych 

53 

Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 

dotyczącej problematyki 
przemocy w rodzinie w tym 
utworzenie/aktualizowanie, 

upowszechnianie i 
administrowanie regionalną 

stroną internetową o 
przeciwdziałaniu zjawisku 

przemocy 
"Wielkopolska kampania 

informacyjna na rzecz 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
www.przemoc.edu.pl" 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 
16.05.-30.11.2016 

- prowadzenie portalu 
www.przemoc.edu.pl (17 

264 odwiedzin strony) 
'- 20 spotkań dydaktycznych 

dla specjalistów z obszaru 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie (177 osób) 

17264 

Upowszechnianie (w tym 
pozyskiwanie partnerów z 
subregionów Wielkopolski) 

Programu "Wielkopolska 
Karta Rodziny" 

"Wielkopolska dla rodziny - 
Karta Rodziny Dużej! - 

kampania społeczna na 

Fundacja " Głos dla 
życia" 

30.05.-30.11.2016 

- zrealizowano kampanię 
informacyjno-społeczną 
"Wielkopolska stawia na 

rodzinę" 
'- przeprowadzono akcję 
"Przyłącz do Programu 

Wielkopolska dla Rodziny" 
'- przeprowadzono 2 

workshopy "Misto/gmina 

1700 
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rzecz wspierania 
wielkopolskiej rodziny" 

dla rodziny - Rodzina dla 
miasta/gminy 

'- pozyskano 15 
potencjalnych partnerów 

do programu Wielkopolska 
Karta Rodziny 

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 we 
współpracy z organizacjami 

i instytucjami 
charytatywnymi sposobem 
na wyrównanie szans dla 

rodzin i osób" 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank 

Żywności 
25.05. - 30.11.2016 

- przekazano najuboższym 
770 ton różnorodnej 

żywności o wartości 5 111 
730,71 zł (pozyskana od 

producentów i 
dystrybutorów) oraz 312 
ton żywności o wartości 1 

103 276,90 zł (Program 
Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa)  
'- przekazano 90 ton jabłek 
o wartości  139 232,94 zł 

35000 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na 
przyjmowaniu, 

magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu 
wydawania żywności dla 

osób najbardziej 
potrzebujących we 

współpracy z innymi 
organizacjami 

Bank Żywności w 
Koninie 

16.05.- 30.11.2016 

- 628 272,89 kg żywności, o 
wartości 1 430 404,62 zł, 

zostały przekazane do osób 
potrzebujących w powiecie 

konińskim, kolskim, 
słupeckim i tureckim 

20000 
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pozarządowymi 
"Żywnościowa pomoc 

najbiedniejszym i poprawa 
egzystencji ludzi zagrożeń 

ubóstwem na terenie 
wschodniej Wielkopolski" 

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 
"Żywnościowa pomoc 

najbiedniejszym i poprawa 
egzystencji ludzi zagrożeń 

ubóstwem na terenie 
wschodniej Wielkopolski 

"Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

Związek Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności 

16.05.-30.11.2016 

- 459 947,60 kg żywności, o 
wartości 1 559 991,39 zł, 
zostało przekazanych do 
osób potrzebujących z 

terenu północnej 
Wielkopolski  

60000 
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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 
"Realizacja Europejskiego 

Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym 

"FEAD"" 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

01.07.-30.11.2016 

- rozdysponowano 120 ton 
żywności, która trafiła do 

mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego, 

słupeckiego, 
wągrowieckiego, 
poznańskiego i 
chodzieskiego 

3500 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na 
przyjmowaniu, 

magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu 
wydawania żywności dla 

osób najbardziej 
potrzebujących we 

współpracy z innymi 

Caritas Diecezji Kaliskiej 16.05.-30.11.2016 

- rozdysponowano ponad 
82 tony żywności wśród 
placówek Caritas oraz 

najuboższych mieszkańców 
z terenu Wielkopolski 

3337 
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organizacjami 
pozarządowymi 

 "Tak, pomagam" 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
"Ja, Babcia, Dziadek i 

Roboty" 

Fundacja Zerknij Tu                                    
i                                            

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania 

"Zaścianek" 

1.09.- 30.11.2016 

 
- 160 ucztesników 

warszatów z robotyki, 
- 8 warszatów, 

- organizacja Dnia z 
Robotami ( 93 osoby i 3 

roboty), 
- wydruk broszury 

informacyjnej 500szt. 

160 osób 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
"Jak bawili się dziadkowie" 

Gostyński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku                                                              

i                                                  
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pępowie 

1.06-31.10.2016 

 
- organizacja imprezy 

plenerowej, 
- opracowanie publikacji, 

- przeprowadzenie 4 
spotkań dla seniorów, 
- przeprowadzenie 4 

spotkań 
międzypokoleniowych, 

490 osób i-m 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
"Łącząc pokolenia" 

Stowarzyszenie 
"Jesteśmy Dla Ciebie" 

1.06. - 30.11.2016 

 
- 48 h zajęć fotograficznych, 

- festyn, 
- wystawa 

150 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
"Sztafeta pokoleń" 

Stowarzyszenie 
Obywatelski Powiat 

Słupecki 
20.08.-20.10.2016 

 
- dwa miesiące warsztatów, 

- 10 nagrań i broszur do 
książeczki "Tysiąc 

wspomnień", 
- druk 60 książeczek 

42 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
"Akademia 

Międzypokoleniowa" 

Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i 

Animatorów Klanza 
Oddział w Poznaniu 

01.06-30.11.2016 

 
- 29 os. Wzięło udział w 

zajęciach w ramach szkoły 
Superbabci i Superdziadka, 

- 32 os. Wzięły udział w 

ok.500 
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zajęciach promocyjno - 
informacyjnych,  

- 21 os. Wzięło udział w 
seminarium "Aktywni w 

każdym Wieku", 
- ok. 500 osób wzięło udział 

w Animacjach 
Międzypokoleniowych 

"Wyjdziesz", 
- 23 os. wzięły udział w 

zajęciach z użyciem konsoli 
X-box i tabletów. 

Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 

aktywności społecznej osób 
starszych 

"Wesoły autobus po Ziemi 
Wielkopolskiej" 

Pniewskie 
Stowarzyszenie 
"Perspektywa" 

16.05.- 30.11.2016 

 
- odbyło się 6 warsztaów 

muzycznych skierowanych 
do 15 osób, 

- odbyło się 7 spotkań 
artystycznych, 

- odbyło się 1 spotkanie 
podsumowujące, 

- 20 spotkań warsztatowych 
rękodzieła, 

- opracowano i 
wydrukowano śpiewniki dla 
uczestników późniejszych 

spotkań artystycznych. 

296 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych rozwiązań na 

rzecz wsparcia rodzin i 
opiekunów osób starszych 

niesamodzielnych 
"Asystent Seniora z 

niepełnosprawnością 
(kontynuacja)" 

Fundacja Pomocy 
Seniorom i Rodzinie 

AMA 
16.05. - 30.11.2016 

 
- 151 zdobyło certyfikat 

ukończenia szkolenia 
asystent osoby z 

niepełnosprawnością, 
- przygotowano i 

wydrukowano 160 
skryptów, 

- 160 wydrukowanych 
broszur do ćwiczeń 

151 
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pamięci, 
- 200 plakatów 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 

przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

artystyczną osób starszych 
"Senioralne inspiracje 
malowane pędzlem i 

śpiewem" 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 

im. Jana Pawła II w 
Grodzisku 

Wielkopolskim 

1.07. - 30.11.2016 

 
- organizacja warsztatów 
malarskich dla 19 osób, 

- organizacja dwóch 
wieczorków tanecznych dla 

98 oób, 
- organizacja wycieczki 

integracyjnej dla 48 osób 

302 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 

przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

artystyczną osób starszych 
"Przegląd Zespołów 

Teatralno - Kabaretowych" 

Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

5.09.- 31.10.2016 

 
- organizacja przeglądu 

teatralno - kabaretowego, 
- wydrukowano 200 ulotek, 

- 30 plakatów, 
- 20 dyplomów dla 

wyróżnionych zespołów, 
- zakupiono 3 nagrody 

główne 

160 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 

przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

artystyczną osób starszych 
"Seniorzy UTW 

Wielkopolski z inicjatywą 
twórczą - most pokoleń" 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Czarnkowie 

16.05.-30.11.2016 

 
- 180 osób z 6 UTW wzięło 

udział w Dniu Sztuk 
Wszelakich, 

- 35os. w warsztatach 
filcowania, 

- 35 os. w warsztaatch 
kreatywno-

papieroplastycznych, 
- 35os.  W warsztatach 

scrapbookingu, 
- 35os. W warsztatch 

malarskich, 
- 35 os. W warsztatch 

fotograficznych, 

ok.250 
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- odbył się Przegląd 
Twórczości i Aktywności 
Seniorów w Czarnkowie 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 

przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

artystyczną osób starszych 
"Senior z inicjatywą" 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów (Oddział 
Krotoszyn) 

11.07.-10.10.2016 

 
- zorganizowano 

happening, 
- biesiadę, 

- konferencję wraz z 
warsztatami treningu 

relaksacji, 
- Przegląd Twórczości 

Artystycznej 

600 

Utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i 
administrowanie 

wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji  dotyczącym 

osób starszych 
"Portal Wielkopolski 

Senior" 

Fundacja Obywatelska 
"Czas Jaszczurów" 

16.05.- 30.11.2016 

powatała strona 
internetowa 

www.brawosenior.pl, na 
której opublikowano 131 
artykułów, 7 relacji video, 

14 piosenek oraz 21 filmów 
fabularnych i 

dokumentalnych . 
Zamieszczono bazy danych 

oraz opublikowano 160 
filmów "Wielkopolski Dzień 

- Kalendarium". Łącznie 
powstały 294 informacje 

prasowe. 

ok.22 879 odsłon 
portalu w okresie 

od lipca do 
listopada 2016r. 

Realizacja modelowych 
działań wspierających 

rodziny osób z 
niepełnosprawnością i/lub 

przewlekle chorych: 
- skierowanych do dzieci, 

których rodzic/rodzice 
jest/są osobą/osobami z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorą/chorymi,  

Stowarzyszenie 
"Ostrowskie Centrum 

Hipoterapii" 
1.06.-10.09.2016 

2 pięciodniowe turnusy w 
ramach półkolonii dla 

dzieci, w których rodzinach 
jest N rodzeństwo 

28 
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- skierowanych do 
rodzeństwa osób z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorych 

"Półkolonie w siodle" 

Realizacja modelowych 
działań wspierających 

rodziny osób z 
niepełnosprawnością i/lub 

przewlekle chorych: 
- skierowanych do dzieci, 

których rodzic/rodzice 
jest/są osobą/osobami z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorą/chorymi,  

- skierowanych do 
rodzeństwa osób z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorych 

"Siła rodziny - edycja druga" 

Fundacja Na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży "Otwarcie" 
1.06.-30.11.2016 

wsparcie rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością 

12 warsztaty  
70 godz. indywidualnych 
spotkań z psychologiem 

19 

Realizacja modelowych 
działań wspierających 

rodziny osób z 
niepełnosprawnością i/lub 

przewlekle chorych: 
- skierowanych do dzieci, 

których rodzic/rodzice 
jest/są osobą/osobami z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorą/chorymi,  

- skierowanych do 
rodzeństwa osób z 

niepełnosprawnością i/lub 
przewlekle chorych 

"Warsztaty rozwojowe dla 
dzieci i rodzeństwa osób 

Ostrowskie 
Stowarzyszenie Osób 

Chorych Na 
Stwardnienie Rozsiane 

23.05.-30.11.2016 
 warsztaty rozwoje dla 

rodzeństwa OzN (156 godz.) 
10 
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chorych na stwardnienie 
rozsiane" 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Baila conmigo - zatańcz ze 
mną. Warsztaty 

edukacyjno-integracyjne dla 
młodzieży i osób z 

niepełnosprawnościa 
intelektualną" 

Fundacja ŚRODKA 
i 

Stowarzyszenie Na 
Wspak 

1.06.-30.11.2016 

20 warsztatów 
edukacyjnych  dla 
młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych o N 

impreza integracyjna "Baila 
conmigo - zatańcz ze mną" 

221 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Młody diabetyk w grupie 
rówieśniczej"  

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży z Cukrzycą 
16.05.-30.11.2016 

65 szkoleń w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, 

zespołach szkolno-
przedszkolnych, szkołach 
gimnazjalnych, szkołach 
ponadgimnazjalnych nt. 

cukrzycy i młodych 
diabetyków 

2 757 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Bezpiecznik szkolny" 

Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka Podaj 

Dalej 
23.05.-30.11.2016 

zajęcia edukacyjne w 15 
szkołąch dla 781 uczniów 
film do prowadzenia zajęć 

pokaz ratownictwa 

781 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Pozytywnie nakręceni" 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży 

z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym 

16.05.-30.11.2016 

15 warsztatów muzycznych 
dla OzN, 

20 integracyjnych 
warsztatów muzycznych dla 

OzN i młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, 
placówek szkolno-
wychowawczych, 

ok. 600  
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5 koncertów, 
klip muzyczny "Pozytywnie 

Nakręceni" 
wystawa zdjęć "Pozytywnie 

Nakręceni" 
konspekt dla nauczycieli 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Carpe Diem" 

Stowarzyszenie Rodzin i 
Osób 

Niepełnosprawnych 
"Razem" 

20.06.-30.11.2016 

integracyjne warsztaty 
taneczne, perkusyjne, 
obrazu, rzeźby, baniek 
mydlanych, prezentacji 

scenicznej,  
2 pokazy performane w 

ozrestrzeni miejskiej 
spotkania w 5 szkołach 

40 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

"Tydzień z godnością" 

Pleszewskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

"Razem w przyszłość" 

19.05.-29.07.2016 

konkurs plastyczny 
"Kolorowy ogród majowy" 
organizacja Dnia Godności 

Osób z 
Niepełnosprawnością 

intelektualną 

ok. 500 

Zapewnienie wsparcia 
osobom z 

niepełnosprawnościami i 
terminalnie chorym oraz ich 

rodzinom poprzez 
działalność hospicyjną lub 

wolontariat szpitalny 
"Dobrze że jesteś- 

kompleksowe wsparcie 
pacjentów onkologicznych 

poprzez opiekę 
wolontarystyczną, 

arteterapię i wsparcie 
specjalistyczne" 

Fundacja Dobrze że 
Jesteś 

Realizacja-Oddział 
Poznań  

16.05.-30.11.2016 

szkolenia dla wolontariuszy 
szpitalnych 

wsparcie pacjentów przez 
wolontariuszy, dietetyka, 
pracownika socjalnego, 

imprezy kulturalne 
psychologiczne wsparcie 
rodzin osób chorujących 

onkologicznie 
prowadzenie Przyjaznej 

Poczekalni, Zakątka 
Pacjenta  

40 wolontariuszy 
szpitalnych 

pacjenci Oddziału 
Hematologii 

Samodzielnego 
Publicznego ZOZ 

MSW w Poznaniu, 
Hematologii 

Szpitala Klinicznego 
Przemienienia 

Pańskiego UM w 
Poznaniu, Onkologii 

Klinicznej i 
Doświadczalnej 

Szpitala Klicznego 
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UM w Poznaniu, 
hosteli WCO  

 

   

 

 


