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§ 1 

 

Postanowienia ogólne: 

1) Ilekroć w treści dokumentu mówi się o: 

a) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 

b) organizacjach pozarządowych lub organizacjach - należy przez to rozumieć: 

- nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów 

o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 

jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 

w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy, 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

- inne podmioty wymienione w Ustawie, 

c) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć Wojewódzkie Samorządowe 

Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu, 

d) Programie współpracy - należy przez to rozumieć Program współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012. 

e) UMWW - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

2) Program współpracy jest dokumentem przedstawiającym politykę władz Województwa 

Wielkopolskiego wobec organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy, w zakresie 

realizowania zadań własnych samorządu przy wykorzystaniu potencjału społeczności 

lokalnej.  

Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia 

pełniejsze poznanie potrzeb mieszkańców Województwa, a wspólne podejmowanie 

działań mających na celu poprawę jakości życia w regionie pozwala w konsekwencji 

na znaczne obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych. 

Dokument określa podstawy partnerskiej współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi. 
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3) Program współpracy jest uszczegółowieniem priorytetów i celów oraz jednym 

z podstawowych narzędzi realizacji Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku przyjętej Uchwałą nr LI/774/10 z dnia 25 października 

2010 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

4) Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego zatwierdzony jest na okres jednego roku kalendarzowego, tj. od 1.01.2012 

do 31.12.2012 roku. 

5) Cele programu to:  

a) Cele główne: 

− rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, 

− włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, 

− zrównoważony rozwój. 

b) Cele szczegółowe:  

− umacnianie podmiotowości obywateli i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego 

na kreowanie polityki społecznej, kulturalnej, gospodarczej w Województwie, 

− wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty 

świadczonych usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców 

Województwa, 

− budowanie spójnych i funkcjonalnych społeczności poprzez umocnienie lokalnych 

działań,  

− stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych, 

− poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie organizacji 

pozarządowych do bardziej efektywnego działania i w rezultacie podniesienie poziomu 

świadczonych usług. 

 

§ 2 

 

Na realizację Programu współpracy planowana jest kwota nie mniejsza niż 13 700 000 

złotych. 

 

§ 3 

 

Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z podmiotami Programu dotyczy 

zadań o zasięgu regionalnym, w obszarze:  
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1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

3) działalności charytatywnej, 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) ochrony i promocji zdrowia, 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

9) działalności na rzecz osób 50+, w tym osób w wieku emerytalnym,  

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

11) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

14) edukacji, oświaty i wychowania, 

15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

17) turystyki i krajoznawstwa, 

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

19) ratownictwa i ochrony ludności, 

20) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

21) promocji i organizacji wolontariatu, 

22) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

23) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, 

24) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

25) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie określonym w §3 pkt 1-24 Programu współpracy. 
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§ 4 

 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie na zasadach  

pomocniczości przy poszanowaniu suwerenności stron, zgodnie z zasadą partnerstwa, 

kierując się zasadą efektywności, uczciwej konkurencji, mając na względzie zasadę 

jawności. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być realizowana poprzez: 

1) uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu   

problemów społecznych w Województwie Wielkopolskim, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

3) prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na odrębnej  

stronie internetowej www.wielkopolskiewici.pl, 

4) prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych działających  

na terenie Województwa Wielkopolskiego, 

5) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w ramach   

którego prowadzone jest stałe doradztwo prawne, finansowe i statutowe z zakresu 

funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

6) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków  

 finansowych z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym udzielanie informacji  

 na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, 

7) promowanie działalności organizacji pozarządowych, 

8) zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji na te zadania, zarówno poprzez   

konkursy ofert jak i formy pozakonkursowe (tzw. "małe granty”), 

9) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących  

działalności statutowej organizacji, 

10) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

11) współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych  

i okolicznościowych, koncertów i innych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 

12) szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

13) przygotowywanie projektów badawczych dotyczących organizacji pozarządowych  

 w tym również w partnerstwie publiczno–prywatnym w celu polepszenia jakości  

 współpracy, 

14) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, w tym wspieranie tworzenia  

 partnerstw, 

15) obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub uczestnictwo  

 w komitetach honorowych i organizacyjnych inicjatyw realizowanych przez  
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 organizacje pozarządowe,   

16) wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego  

 województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat oraz analizowanie  

 informacji dotyczących wyników zbiórek, 

17) promowanie inicjatyw wspólnotowych w ramach prac zespołu  

 Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

18) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie oraz w ramach partnerstwa  

  publiczno-prywatnego, 

19) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, 

20) współpracę z wolontariatem. 

3. Szczególną formą współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi jest współpraca w ramach Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, której celem jest tworzenie oraz monitoring 

standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami 

działającymi w zakresie pożytku publicznego w Województwie Wielkopolskim. 

 

§ 5 

 

Priorytetowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji w roku 2012 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi określa § 6 Programu współpracy.  

 

§ 6 

1. Kultura:  

1) wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych, 

2) realizacja projektów, służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski, 

3) wspieranie aktywności kulturalnych służących rozwiązywaniu problemów 

społecznych, 

4) realizacja projektów promujących tradycję i kulturę Wielkopolski w kraju i poza jego 

granicami, 

5) zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii, 

6) wspieranie projektów wiążących kulturę gospodarczą i kulturę artystyczną, 

7) realizacja projektów, mających na celu wspieranie nowych form promocji 

wielkopolskiego etosu pracy, 

8) zwiększanie wsparcia projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz 

kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. 
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2. Turystyka i krajoznawstwo:  

1) wspieranie organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych 

i krajoznawczych oraz konkursów i przeglądów turystyczno-krajoznawczych 

o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 

promujących walory turystyczne województwa wielkopolskiego, 

2) organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, 

3) organizacja na terenie województwa wielkopolskiego wizyt studyjnych (tzw. study 

tour) dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz branży turystycznej 

promujących walory turystyczne województwa wielkopolskiego, 

4) wspieranie organizacji konferencji i seminariów związanych z rozwojem turystyki 

na terenie województwa wielkopolskiego, 

5) wspieranie poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim na terenie 

województwa wielkopolskiego (w tym Wielkopolskiego Systemu Szlaków 

Rowerowych oraz Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych), 

6) utworzenie szlaku Powstania Wielkopolskiego, 

7) wspieranie doposażenia organizacji pozarządowych działających  

na terenie województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz utrzymanie 

posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej, 

8) wdrażanie zapisów „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim” 

i wynikających z niej programów, 

9) wspieranie bezpłatnych, turystycznych wydawnictw promocyjnych i informacyjnych, 

periodyków i publikacji krajoznawczych o województwie wielkopolskim, zwłaszcza w 

kontekście Euro 2012, 

10) wspieranie realizacji zadań wykorzystujących nowe, innowacyjne technologie, 

wpisujące się w projekt GPSwielkopolska – wykorzystujące nawigację GPS 

w turystyce (mapy i przewodniki turystyczne na urządzenia mobilne, ślady GPS po 

szlakach turystycznych Wielkopolski), 

11) wspieranie uczestnictwa w imprezach i targach turystycznych oraz organizowania 

giełd turystycznych, 

12) wspieranie prowadzenia informacji turystycznej w województwie wielkopolskim  

i o województwie wielkopolskim. 

 

3. Ratownictwo i ochrona ludno ści:  

1) wspieranie szkolenia i doszkalania ratowników wodnych, 
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2) wspieranie doposażenia organizacji pozarządowych działających na rzecz 

ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy i utrzymanie posiadanego 

przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej, 

3) organizacja zajęć edukacyjnych lub realizacja programów profilaktycznych dla 

mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa nad wodą, 

4) wspieranie organizacji masowych imprez promujących ratownictwo wodne.  

 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) realizacja projektów z zakresu sportu wyczynowego: 

a) organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz udział w wojewódzkich 

i ogólnopolskich zawodach sportowych, wynikających z systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zgodnych z kalendarzem 

imprez polskich i wojewódzkich związków sportowych na rok 2012), 

b) wspieranie organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych 

o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

2) realizacja projektów z zakresu sportu powszechnego: 

a) organizacja działań upowszechniających kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży 

z terenu województwa wielkopolskiego, w tym w szczególności w środowiskach: 

szkolnym, wiejskim i akademickim, 

b) wspieranie organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowo-

rekreacyjnych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym, 

3) działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej: 

a) wspieranie działań mających na celu poprawę i rozwój bazy sportowej na terenie 

województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

o niskim stopniu zagospodarowania sportowego oraz wyposażenia 

w podstawowe urządzenia i sprzęt sportowy, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju sportu w Wielkopolsce,  

w szczególności sportu dzieci i młodzieży, 

4) działania na rzecz promocji sportu: 

a) wspieranie seminariów i konferencji związanych z rozwojem sportu, 

b) wspieranie tworzenia monografii i wydawnictw jubileuszowych dotyczących sportu 

i rekreacji w Wielkopolsce, 

c) promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych 

z Wielkopolski, również poprzez system nagród i stypendiów sportowych, 

d) organizacja „Podsumowania Roku Sportowego 2012 w Wielkopolsce”, 
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e) organizacja III Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych 

w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

f) wspieranie programów promujących sport powszechny i aktywny styl życia wśród 

mieszkańców Wielkopolski, 

g) wspieranie innych działań promujących sport w Wielkopolsce. 

 

5. Działalno ść na rzecz wyrównywania szans i mo żliwo ści mieszka ńców 

Wielkopolski:  

1) zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności 

sprzyjającej ich rozwiązywaniu, 

2) podejmowanie inicjatyw międzysektorowych służących osiąganiu równowagi 

i społecznej sprawiedliwości, 

3) wspieranie programów sprzyjających wykorzystaniu zasobów ludzkich i kapitału 

intelektualnego powiatów na rzecz zmniejszania dysproporcji w rozwoju społecznym 

obszarów „deficytowych”, 

4) podejmowanie przedsięwzięć służących redukowaniu czynników prowadzących 

do ubożenia, izolacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego, 

5) wspieranie programów edukacyjnych i szkoleniowych służących nabywaniu wiedzy 

i umiejętności koniecznych dla odzyskania/utrzymania/rozwoju samodzielności, 

zaradności niezależności osób/grup z wysokiego ryzyka socjalnego, 

6) tworzenie warunków dokonywania wczesnej diagnozy i przeciwdziałania 

marginalizacji,  wykluczeniu i bezradności społecznej, 

7) wspieranie budowy instytucjonalnego potencjału dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i zróżnicowanych form dialogu społecznego, 

8) wspieranie programów na rzecz zbudowania obywatelskiej sieci bezpiecznych 

społeczności, 

9) działalności na rzecz rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: 

1) wspieranie programów terapeutycznych dla rodzin w kryzysie, 

2) wspieranie budowania pozytywnego wizerunku rodziny, w tym rodziny 

wielodzietnej, 

3) wspieranie zintegrowanych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych 

programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) wsparcie programów ochrony dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem 

społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem, 

5) promowanie i wspieranie przedsięwzięć sprzyjających włączaniu dzieci  

i młodzieży w nurt społeczeństwa obywatelskiego, 
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6) wspieranie programów przygotowujących dzieci i młodzież do aktywnego 

i odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie dorosłych, 

7) współdziałanie w zakresie realizacji na terenie województwa wielkopolskiego 

projektu systemowego „Zagrajmy o sukces” dofinansowanego ze środków PO KL 

i będącego kontynuacją ogólnopolskiego programu „Przeciwdziałanie poprzez 

sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, 

8) opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa, 

9) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

10) działalności na rzecz seniorów:  

a) wspieranie przedsięwzięć stwarzających ludziom starszym możliwość wyboru 

sposobu oraz prowadzenia niezależnego życia w ich dotychczasowym 

środowisku społecznym, tak długo jak sami tego chcą i jak długo jest to możliwe, 

b) promowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjno – szkoleniowych, 

c) wspieranie zintegrowanych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych 

programów przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, 

d) wspieranie zróżnicowanych form działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, 

partycypacji społecznej, opieki i wsparcia najstarszego pokolenia, 

e) propagowanie i wspieranie przedsięwzięć aktywizujących najstarsze pokolenie 

i wykorzystujących jego potencjał na rzecz integracji społecznej, 

f) wspieranie infrastruktury wspomagającej programy gerontologiczne. 

11)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) tworzenie i wzmacnianie zasobów społecznych sprzyjających zaradności 

i samodzielności osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wspieranie 

mechanizmów zapobiegających izolacji społecznej, marginalizacji i społecznemu 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych, 

b) wspieranie programów ograniczania barier utrudniających funkcjonowanie osób 

z ograniczeniem sprawności, 

c) wspieranie zintegrowanych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych 

programów przeciwdziałania przemocy wobec niepełnosprawnych,  

d) wspieranie przedsięwzięć mających na celu poszerzanie udziału osób 

z ograniczeniem sprawności w życiu zbiorowym i umacnianie ich roli jako 

pełnoprawnych obywateli, 

e) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,  

f) realizacja projektów z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych:  
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− wspieranie działań upowszechniających sport i rekreację wśród osób 

niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, 

− wspieranie organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez 

sportowych i rekreacyjnych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym oraz uczestnictwa w nich osób 

niepełnosprawnych, 

− organizacja szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych, 

− realizacja projektów z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

g) wspieranie przedsięwzięć mających na celu szeroką edukację społeczną  

w zakresie wiedzy o osobach niepełnosprawnych i tworzonych przez nie 

wartościach społecznych. 

 

6. Ochrona i promocja zdrowia:  

1) promowanie i wspieranie ponadlokalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych 

ukierunkowanych na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, dotyczących 

głównych problemów zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski, 

2) działania na rzecz promowania idei krwiodawstwa, transplantacji i dawstwa 

narządów, 

3) promowanie i wspieranie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz zdrowia 

psychicznego mieszkańców Wielkopolski, 

4) działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących  

z HIV, AIDS i ich rodzin oraz profilaktyka zakażeń HIV w ramach ”Krajowego 

programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na lata 2012-2016”. 

 

7. Przeciwdziałanie uzale żnieniom:  

1) podejmowanie i wspieranie ponadlokalnych działań w zakresie profilaktyki problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, terapii uzależnień oraz przeciwdziałania 

problemom przemocy w rodzinie: 

a) realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, związanych z przemocą 

w rodzinie i kryzysami rodzinnymi, 

2) wspieranie programów przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym realizowanych przez centra integracji społecznej, 

3) organizowanie i wspieranie socjoterapeutycznych form wypoczynku dla dzieci 

z rodzin z problemem uzależnień i przemocy: 

a) realizacja programów i zajęć mających na celu kształtowanie właściwych postaw 

dzieci i młodzieży wobec alkoholu, między innymi poprzez promowanie zdrowego 
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stylu życia – życie bez alkoholu, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży – odwrócenie uwagi od ryzykownych zachowań, 

4) wspieranie rozwoju usług wspomagających profesjonalną terapię uzależnień: 

a) wspomaganie tworzenia grup wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych, 

b) pomoc psychoterapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i ich rodzin, 

c) szkolenia, kursokonferencje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym 

pracowników świetlic socjoterapeutycznych i innych placówek zajmujących się 

dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy, 

5) promowanie i wspieranie działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych 

na profilaktykę uzależnień, w tym: 

a) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem alkoholu i narkotyków oraz możliwościami zapobiegania tym 

zjawiskom (kampanie edukacyjne), 

b) szkolenia, spotkania, prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla osób 

uzależnionych, rodzin współuzależnionych (dorosłe dzieci alkoholików - DDA, 

małe dzieci alkoholików - Al.-Ateen, osób współuzależnionych - Al.-Anon), 

c) edukacja i profilaktyka w zakresie ograniczania zjawiska picia alkoholu przez 

kobiety w ciąży (płodowy zespół alkoholowy – FAS), 

6) wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem 

alkoholowym. 

 

8. Edukacja:  

1) realizacja projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego: 

a) kształtowanie szacunku do własnego państwa i narodu, jego historii, kultury            

i tradycji,  

b) krzewienie postaw patriotycznych i wartości demokratycznych,  

c) rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych 

poprzez poznanie mechanizmów funkcjonowania państwa i jego organów,  

d) popularyzacja problematyki integracji europejskiej,  

e) rozwijanie zainteresowań wydarzeniami społeczno-politycznymi w kraju. 

2) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski jako 

element realizacji edukacji regionalnej: 

a) poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,  

b) rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, 

c) kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych               

i europejskich, 
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3) realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, historii języka, ortografii 

polskiej, regionalnych odmian języka polskiego: 

a) krzewienie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla języka ojczystego, 

b) kształtowanie przekonania, że język buduje tożsamość narodową, jest 

świadectwem historii, tradycji i obyczajów narodu, 

c) odkrywanie bogactwa i wartości odmian języka oraz różnorodności środków 

językowych polszczyzny, 

d) uwrażliwienie uczniów na urodę i wartość słowa poprzez budowanie wypowiedzi 

etycznych i estetycznych, poprawnych językowo i ortograficznie, 

 

9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:  

1)  wsparcie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 

2)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.  

 

10. Promocja i rozwój ekonomii społecznej:  

1) wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, 

2) wsparcie i promocja rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej i ekonomii 

społecznej, 

3) promocja budowania partnerstw publiczno-społecznych, 

4) realizacja projektów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

 

11. Działalno ść wspomagaj ąca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi ębiorczo ści:  

1) pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego w województwie 

wielkopolskim,  

2) rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, 

3) rozwój klastrów w województwie wielkopolskim,  

4) wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej społecznych i gospodarczych aspektów 

budowy elektrowni jądrowej w Wielkopolsce. 

 

12. Działalno ść wspomagaj ąca rozwój obszarów wiejskich: 

1) działania w zakresie rozwoju i promocji rozwoju obszarów wiejskich: 

a) realizacja założeń Programu Wielkopolska Odnowa Wsi (konkursy, warsztaty, 

konferencje, podróże studyjne, szkolenia, publikacje),  

2) działania na rzecz podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego 

wielkopolskiej wsi,  
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3) działania na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników produkujących 

metodami ekologicznymi w zakresie marketingu ekologicznych produktów 

żywnościowych oraz na rzecz wzrostu świadomości konsumentów w zakresie 

certyfikowanej żywności ekologicznej,  

4) realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi. 

 

13. Wzmacnianie  kapitału  społecznego  poprzez roz wój  społecze ństwa 

obywatelskiego: 

1) wzmocnienie świadomości o wartości i znaczeniu partycypacji obywatelskiej, 

2) wspieranie tworzenia i działania partnerstw lokalnych, 

3) wzmocnienie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony praw konsumenta. 

 

14. Działalno ść na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania k ontaktów i współpracy 

między społecze ństwami:  

1) organizacja spotkania dla przedstawicieli regionów partnerskich oraz innych regionów 

współpracujących z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

międzynarodowej wymiany młodzieży. 

15. Wspieranie i promocja wolontariatu: 

1) tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu, 

2) wzmocnienie pozycji organizatorów wolontariatu w celu poprawy jakości  

wolontariatu, 

3) uznawanie wolontariatu,  

4) szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.   

 

16. Wspieranie i promocja działa ń w ramach „Europejskiego Roku Aktywno ści Osób 

Starszych i Solidarno ści Mi ędzypokoleniowej” (rok 2012): 

1) tworzenie sprzyjającego otoczenia dla działań na rzecz osób 50+, 

2) promocja i wsparcie projektów na rzecz osób 50+ ze szczególnym uwzględnieniem 

projektów zakładających integrację międzypokoleniową, 

3) szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu prowadzenia aktywnego życia w starszym 

wieku, 

4) propagowanie idei uczenia się przez całe życie. 
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§ 7 

 

Zakłada się możliwość realizowania umów wieloletnich, których realizacja rozpoczyna się 

w roku 2012, jeśli wynika ona z przepisów szczególnych, a w szczególności 

organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.  

 

 

§ 8 

 

1. Program współpracy opracowywany jest przez Departament Organizacyjny i Kadr 

we współpracy z właściwymi departamentami UMWW i samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi, jak również wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi, które 

zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do współpracy w lepszym identyfikowaniu 

i definiowaniu potrzeb społecznych oraz wspólnego planowania działań służących ich 

zaspokojeniu, jak też zgłaszaniu swoich propozycji i rozwiązań dla lepszej jakości 

współpracy. 

2. Przebieg prac nad Programem współpracy odbywa się poprzez: 

1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności przez organy  

      administracji publicznej i organizacje pozarządowe, 

2) aktywność doradczą, opiniującą i inicjatywną w Zespole Konsultacyjno-Opiniującym  

      ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

3) konsultacje umożliwiające zapoznanie się zainteresowanym z projektem   

Programu współpracy, ale także możliwość wniesienia przez organizacje opinii,      

sugestii, zaleceń i wskazań do uwzględnia w Programie współpracy.  

3. Konsultacje odbywają się na zasadach określonych w uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

§ 9 

 

1. Województwo będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 

których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania. 

2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami Ustawy. 
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3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego może zlecać organizacjom pozarządowym 

realizację zadań publicznych poprzez: 

1) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, 

2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie ich realizacji. 

 

§ 10 

 

Na podstawie art. 19 a Ustawy Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera 

organizacje pozarządowe również w formie zlecania zadań w trybie pozakonkursowym - 

małych grantów.  

 

§ 11 

 

Ustala się następujące zasady ogłaszania konkursów:  

1) konkursy ogłaszane będą na podstawie uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

2) konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane będą zgodnie z terminem 

przewidzianym w przepisach Ustawy, 

3) ogłoszenie konkursowe zawierać będzie informacje o: 

a) rodzaju zadania, 

b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, 

c) zasadach przyznawania dotacji, 

d) terminach i warunkach realizacji zadania, 

e) terminie składania ofert, 

f) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru 

ofert, 

g) zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, 

ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

 

§ 12 

 

Określa się następujące zasady doręczania ofert zarówno w trybie otwartego konkursu ofert, 

jak i w trybie tzw. małych grantów: 
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1) oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera 

w sekretariacie właściwego merytorycznie departamentu UMWW lub jednostki 

organizacyjnej, 

2) termin składania ofert określony będzie w poszczególnych ogłoszeniach.  

O złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do sekretariatu właściwego merytorycznie  

departamentu UMWW lub jednostki organizacyjnej, 

3) oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu i zawierać załączniki 

oraz wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu, 

4) oferta złożona po terminie określonym w ogłoszeniu nie będzie rozpatrywana, 

5) oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, 

złożone na niewłaściwych drukach bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku 

nie usunięcia tych braków we wskazanym w wezwaniu 7-dniowym terminie do ich 

usunięcia, nie będą rozpatrywane, 

6) organizacje pozarządowe składające ofertę muszą: 

a) zaliczać się do grupy podmiotów określonych w §1 lit.b) Programu współpracy,  

b) prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego,  

c) posiadać własne konto bankowe. 

 

 

§ 13 

 

Ustala się następujące zasady rozpatrywania ofert: 

1) ocena formalna ofert - dokonywana przez pracowników departamentu/jednostki 

organizacyjnej, 

2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne – dokonywana przez komisję 

konkursową, 

3) przy wyborze najkorzystniejszych ofert brane pod uwagę będą: 

a) wartość merytoryczna oferty, 

b) przewidywane efekty realizacji zadania, 

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

d) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, 

e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których  

będzie realizowane zadanie, 

f) w przypadku zadań zlecanych w formie wspierania - planowany przez oferenta udział 

środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania, 
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g) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

h) analiza i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, które w latach poprzednich realizował oferent uwzględniająca 

rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na nie środków, 

i) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym; 

4) decyzje o sposobie rozpatrzenia ofert podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w formie uchwały, 

5) wyniki postępowania konkursowego są przedkładane do informacji właściwej komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez departament/ jednostkę przeprowadzającą 

procedurę konkursową, 

6) realizacja zadania zleconego organizacji pozarządowej następuje po podpisaniu umowy, 

która pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, 

7) w przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji 

kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy, 

8) warunkiem zawarcia umowy dotacji jest: 

a) akceptacja przez strony postanowień umowy, 

b) złożenie przez oferenta harmonogramu i/lub korekty kosztorysu zadania w przypadku 

przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana.   

 

 § 14 

 
Komisja konkursowa powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

1) w skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem 

osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 Ustawy biorące udział w konkursie, 

b)  osoby reprezentujące Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w tym: 

− pracownicy Departamentu UMWW lub jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego organizującej konkurs, 

− przedstawiciel Departamentu Organizacyjnego i Kadr; 

2) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których dotyczy konkurs, 
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3) do członków komisji konkursowej biorących udział w  opiniowaniu ofert stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika, 

4) prace komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa 

powołanych członków komisji, 

5) do zadań komisji konkursowej należy: 

a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie, 

b) proponowanie rozdziału środków finansowych, 

c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego; 

6) ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo 

w ogłoszeniach konkursowych, 

7) z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół. 

 

§ 15 

 

Wyznacza się następujące zasady kontroli wydatkowania dotacji i sposoby ich rozliczania: 

1) po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa merytoryczno - finansowe  

sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. 

2) kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych 

środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu. 

3) szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w realizacji zadania określane są w umowie.  

 

§ 16 

 

Wyznacza się następujące zasady ewaluacji i monitorowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

1) Departament Organizacyjny i Kadr UMWW monitoruje procedury zlecania zadań oraz 

inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

2) Departament Organizacyjny i Kadr UMWW w konsultacji z właściwymi departamentami 

UMWW i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi opracowuje sprawozdanie 

ze współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi, w tym z realizacji programu współpracy na rok 2012 i najpóźniej do 30 

kwietnia 2013 r. przedkłada je Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz publikuje  

w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW. 
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3) wnioski, uwagi i propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 

przyjmowane są przez Departament Organizacyjny i Kadr UMWW. 

 

 

§ 17 

 

Planuje się następujące efekty programu: 

1) wzmacnianie konkurencyjności i promocja regionu, 

2) zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Wielkopolski, 

3) poprawa jakości życia mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, 

4) rozwój potencjału społeczności lokalnej i wzrost zaangażowania III sektora w realizację 

zadań publicznych, 

5) upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań we współpracy sektora 

obywatelskiego z administracją samorządową oraz sektorem prywatnym. 

 


