Sprawozdanie
z
Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

Poznań, kwiecień 2018 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) wojewoda ma obowiązek przyjęcia, w drodze
zarządzenia,

rocznego

lub

wieloletniego

programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. W dniu 30 listopada
2016 r. Wojewoda Wielkopolski przyjął Zarządzeniem nr 647/16 „Program współpracy
Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Art. 5b ww. ustawy wskazuje,
iż Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
Zgodnie z zapisami Programu wojewoda i administracja zespolona współpracują
z organizacjami w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami Wojewody
lub administracji zespolonej. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy
Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami jest prowadzenie przez te organizacje
działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub na rzecz jego mieszkańców. Ponadto,
współpraca Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami, ma charakter pozafinansowy
i finansowy oraz odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i transparentności.
Niniejszy dokument przedstawia zakres i formy współpracy poszczególnych jednostek
administracji rządowej z podmiotami pozarządowymi, jakie miały miejsce w 2017 roku.
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA
1. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
l.p.

Zakres współpracy finansowej

1.

Powierzenie letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży z województwa wielkopolskiego

2.

Dofinansowanie organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z województwa wielkopolskiego
Razem:

Liczba
zawartych
umów
12

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)
1 785 000,00

77

719 000,00

89

2 504 000,00

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:
l.p.

Zakres współpracy finansowej

1.

Dofinansowanie publikacji związanych
z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.
z popularyzacją i edukacją z zakresie
ochrony zabytków i upowszechniania
wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym
Wielkopolski

Liczba
zawartych
umów
2

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)
30 000,00

Liczba
zawartych
umów
14

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)
293 720,00

43

945 697,00

57

1 239 417,00

3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:
a) Wydział Polityki Społecznej
l.p.

Zakres współpracy finansowej

1.

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy
społecznej na realizację programu
w obszarze wsparcia rodziny
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy
społecznej na realizację programu:
„Prowadzenie kompleksowego,
specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób
dorosłych z niepełnosprawnością”
Razem:

2.
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b) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
l.p.

1.

Zakres współpracy finansowej

Liczba
zawartych
umów

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)

Organizowanie i udzielanie pomocy
osobom, które uległy wypadkowi lub są
narażone na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia na obszarach wodnych
województwa wielkopolskiego

2

44 000,00

c) Wydział Zdrowia:
l.p.

Zakres współpracy finansowej

Liczba
zawartych
umów

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)

1.

Wsparcie finansowe anonimowych
i bezpłatnych badań testowych w kierunku
HIV wraz z poradnictwem okołotestowym
dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego
Działania zmierzające do podniesienia
wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane
do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS
Razem:

1

17 000,00

1

17 000,00

2

34 000,00

2.
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 współpraca pozafinansowa w zakresie zadań związanych z kultura, sztuką, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. popularyzacja i edukacja w zakresie
ochrony zabytków i upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym
Wielkopolski poprzez:


bieżącą współpracę ze stowarzyszeniami

naukowymi np.

Stowarzyszeniem

Naukowym Archeologów Polskich – wspólna organizacja sesji naukowej
„Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski w dniu 26 października 2017 r.,


współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „EFFATA” w organizacji
wystawy plenerowej z okazji 110 rocznicy remontu pierwszego parowozu w Pile
parowozowni w Pile, wpisanej do rejestru zabytków, oraz pokazanie pracy mgra
inż., arch. Mateusza Dołęgi „Rewitalizacja zespołu obiektów kolejowych w Pile”
laureata nagrody głównej Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza w 2016 r.
na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych

podejmujących

problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r.,


współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski poprzez
wygłoszenie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
prelekcji podczas seminarium „Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST”
w dniu 3 listopada 2017r.,



współpracę ze Stowarzyszeniem Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”
poprzez wsparcie merytoryczne polegające na udziale pracownika Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w zajęciach poświęconych „Zasadom
inwentaryzowania i poszukiwania źródeł o obiektach kulturowych dla celów
dokumentacyjnych i popularyzatorskich.”



bieżącą współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach prowadzonych
postępowań administracyjnych np. w sprawie wpisów do rejestru zabytków,
w których organizacje uznane zostały za strony postępowań.
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2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 organizacja (na podstawie zawartej umowy) Stałego Sądu Polubownego z Federacją
Konsumentów Oddział w Poznaniu (organizacją pożytku publicznego) i Wielkopolskim
Zrzeszeniem Handlu i Usług w Poznaniu (organizacją samorządu zawodowego
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii
i usług).

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 bieżąca współpraca ze Związkiem Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach współpracy z jednostkami OSP w 2017 r. przeszkolono łącznie 3510
strażaków ochotników, w tym m.in:
 21 szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP –
423 osoby,
 59 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP – 1796 osób,
 19 szkoleń kierujących działaniami OSP – 302 osób,
 13 szkoleń kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 313 osób,
 5 szkoleń strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz
ratownictwa na wodach– 118 osób,
 9 szkoleń naczelników OSP – 107 osób,
 2 szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP – 50 osób,
 4 szkolenia doskonalące dla strażaków w KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna) – 268 osób,
 3 szkolenia doskonalące dla strażaków w KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część praktyczna) – 133 osoby.
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 w 2017 roku nieodpłatnie przekazano sprzęt pożarniczy do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnej, w tym:
 16 pojazdów pożarniczych (2 pojazdy gaśnicze, 9 pojazdów specjalnych
i 5 pozostałych),
 2 zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych,
 2 łodzie z silnikiem,
 2 pontony z silnikiem,
 5 pilarek, 2 piły do betonu i stali, 2 agregaty prądotwórcze, 1 motopompę.
 Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
Wewnętrznych

uczestniczyła
i

w

Administracji.

rozdziale
Dotacje

dotacji

dla

z

jednostek

Ministerstwa
OSP

Spraw

województwa

wielkopolskiego realizowane były w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

4. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: 4.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 we współpracy z Wielkopolską Fundacja ETOH:
 wspólna

organizacja

cyklu

szkoleń

dla

dzielnicowych

województwa

wielkopolskiego dotyczących realizacji procedury Niebieskiej Karty i stosowania
sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego;
 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego:


wspólna realizacja działań w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”,



szkolenia dla policjantów,



warsztaty i konkurs na spot mający na celu podniesienie świadomości
najmłodszych na terenie województwa wielkopolskiego w kwestiach dotyczących
ekologii i ochrony środowiska;

 we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK:


wspólna organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji w ramach programu
profilaktycznego „Dwie strony sieci”,
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organizacja tzw. Dni bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i średnich mających na celu podniesienie świadomości nieletnich użytkowników
Internetu,



wspólna realizacja działań edukacyjnych w ramach programu „Bezpiecznie



to wiedzieć i znać” (konkurs plastyczny i filmowy dla dzieci z województwa
wielkopolskiego);

 we współpracy ze Stowarzyszeniem Zakątek Weteranów:


wzajemne wspomaganie w zakresach technicznym i szkoleniowym, utrzymania
w służbie oraz wycofywania ze służby psów i koni;

 we współpracy ze Stowarzyszeniem IPA Region Poznań:


partner w organizacji stoisk wielkopolskiej Policji na wystawach organizowanych
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie,



inne

działania

profilaktyczne

realizowane

na

terenie

województwa

wielkopolskiego.
6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:

a) Gabinet Wojewody:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: 41.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem Nr 264/16 z dnia 31 maja 2016 r. powołał Radę
Rodziny – gremium doradcze, w skład którego weszli: Pani Wicewojewoda Marlena
Maląg – Przewodnicząca oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – dr Paweł
Wosicki prezes Fundacji „Głos dla Życia”, Szymon Wytykowski prezes Oddziału
Wielkopolskiego Związku Dużych Rodzin 3+, a ponadto działacze samorządowi,
przedstawiciele poznańskich uczelni, reprezentanci rodzin wielodzietnych oraz
pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
W 2017 roku pod auspicjami Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim,
powołanej Zarządzeniem w celu przygotowywania propozycji działań prorodzinnych
dla województwa wielkopolskiego, tworzenia rekomendacji dla samorządów w zakresie
polityki prorodzinnej a także promocji rodziny odbyły się m.in.:
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kwietnia,

Wągrowiec,

konferencja

naukowa

„Polityka

senioralna

w Wielkopolsce” z udziałem Elżbiety Bojanowskiej - podsekretarz stanu
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w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas konferencji
poruszone zostały kwestie m.in. rządowych programów na rzecz osób starszych
oraz dobrych praktyk w działaniach realizowanych w samorządach.
 1 czerwca, Środa Wielkopolska, konferencja „Skuteczne metody wspierania
rodziny”, dotycząca roli administracji państwowej oraz jednostek samorządu
terytorialnego we wspieraniu rodzin oraz funkcjonowania programów polityki
prorodzinnej, wdrożonych przez rząd.
 4 października, Ostrów Wielkopolski, Narodowy Kongres Rodzin w Ostrowie
Wielkopolskim z udziałem Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Ponadto, została przeprowadzona kolejna edycja konkursu "Wielkopolska Gmina
Przyjazna Rodzinie". Spośród gmin, które zgłosiły swój udział, Rada Rodziny
zarekomendowała Wojewodzie samorządy, prowadzące politykę prorodzinną w sposób
wszechstronny, innowacyjny i skuteczny. Leszno doceniono między innymi za Miejski
Program Prorodzinny "Karta Leszczyńskiej Rodziny", "Leszczyńskie Becikowe",
dofinansowanie żłobków, stypendia w ramach Miejskiego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz miejski Program "Wychowanie wodne".
Gniezno zostało wyróżnione za Program dla Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+",
działania Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej. Natomiast
Śrem zdobył uznanie za realizację Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
Gmina jako jedna z pierwszych wdrożyła usługę Asystenta Rodziny, powołała Centrum
Dialogu i Motywacji dla opiekunów osób niesamodzielnych, realizuje Program
"Rodzina 3+" oraz inne projekty prorodzinne takie jak: „Śremskie Spacery
Historyczne”, „Aktywny Rowerowy Śrem”, „Rodzinne Spotkania”.
Rada Rodziny przeprowadziła dwa konkursy plastyczne dla dzieci młodzieży.
Na konkurs „Ja i moja rodzina” napłynęło blisko 2000 prac z całej Wielkopolski.
Dwanaście zwycięskich rysunków zilustrowało kalendarz na rok 2018, wydany przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Natomiast w konkursie na kartkę świąteczną,
spośród nadesłanych prac, wybrane zostały trzy projekty ilustracji bożonarodzeniowej,
które następnie znalazły się na świątecznych kartkach Wojewody i Wicewojewody
Wielkopolskiego.
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b) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 konferencja na temat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną miejsce
konferencji Dom Pomocy Społecznej w Łopiennie przy współudziale Stowarzyszenia
Uśmiech Nadziei – działającego przy DPS w Łopiennie oraz Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Pomost w Poznaniu,
 konferencja w WUW w Poznaniu Problemy i wyzwania związane z migracjami
zarobkowymi

w

Wielkopolsce.

Konferencja

została

zorganizowana

przy

merytorycznym wsparciu fundacji La Strada oraz Migrant Info Point. Patronat nad
konferencją objął Wojewoda Wielkopolski,
 spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających mniejszości narodowe
i etniczne w Wielkopolsce, poświęcone działaniom oraz współpracy w 2017 roku.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji:
 Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum,
 Niemieckie Towarzystwo Społeczno -kulturalne w Pile,
 Towarzystwa Bambrów Poznańskich,
 Fundacja Bahtałe Roma,
 Fundacja Romów,
 Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z siedzibą w Swarzędzu,
 Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Pleszewie,
 Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Obornikach Wlkp.,
 Związek Ukraińców w Polsce - Poznań, Parafia Grecko – Katolicka PW Opieki
Matki Bożej w Poznaniu
 Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"(Sztetl Pojzn),
 Poznańska filia Związku Gmin Żydowskich w RP,
 Związek Podhalan w Polsce oddział Wielkopolski (mniejszość etnograficzna),
 konferencja na temat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną miejsce
konferencji Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie przy współudziale
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pomost w Poznaniu.
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 spotkanie z przedstawicielem Romów ze Stowarzyszenia Narodu Cygańskiego „Nijpo
Lovara” oraz Fundacji Romów Polskich w sprawie pozyskania lokalu na działalność
w Poznaniu .
 organizacja we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty konferencji w WUW
w Poznaniu „Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole”. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Poznaniu oraz Migrant Info Point.
Ponadto, pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych
etnicznych oraz równego traktowania uczestniczył w konferencjach, szkoleniach
i spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym:
 spotkania poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży organizowane przez Polską
Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla
ludzi młodych”
 spotkanie

Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi

w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

i Wolontariatu.

Spotkanie poświęcone było respektowaniu praw i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 na zaproszenie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi udział w konferencji
poświęconej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i przyszłości Zakładów Aktywności
Zawodowej.
 piknik rodzinny organizowany w DPS w Łopiennie przez Stowarzyszenie Uśmiech
Nadziei.
 VII specjalistyczna, międzynarodowa konferencja dotycząca niepełnosprawności
organizowana przez Stowarzyszenie „Na Tak” Konferencja poświęcona była
podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej więźniów obozu pracy przymusowej dla
Żydów w miejscowości Kicin gmina Czerwonak .
 udział w obchodach Jubileuszu 25 lecia Niemieckiego Towarzystwa KulturalnoSpołecznego w Pile. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez MSWiA.
 wernisaż wystawy zdjęć Synagogi w Poznaniu, organizowanej przez Miasteczko
Poznań, inaugurujący działalność Domu Spotkań przy ul Żydowskiej 15a w Poznaniu.

Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Marlena Maląg
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