Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

Sprawozdanie
z Realizacji Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2020

Poznań, kwiecień 2021 r.
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Uzasadnienie
Na podstawie artykułu 5b ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w brzmieniu – 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, oraz
na podstawie paragrafu 23 ust.5 Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego
z organizacjami na rok 2020 stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 486/19 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 19.11.2019 r. sporządza się sprawozdanie z realizacji ww. Programu.
Ilekroć w sprawozdaniu z realizacji

Programu Współpracy Wojewody Wielkopolskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020, zwanym dalej
„Programem”, jest mowa o:
1) Wojewodzie – rozumie się przez to Wojewodę Wielkopolskiego;
2) Urzędzie – rozumie się przez to Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
3) wydziale – rozumie się przez to wydział, biuro, oraz zespół wchodzący w skład Urzędu
4) administracji zespolonej- rozumie się przez to działających pod zwierzchnictwem
Wojewody

Wielkopolskiego

kierowników

zespolonych

służb,

inspekcji

i

straży

wojewódzkich, wykonujących zadania i kompetencje określone w ustawach;
5) województwie – rozumie się przez to województwo wielkopolskie;
6) programie – rozumie się przez to Programu Współpracy Wojewody Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 486/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2019 r.
7) organizacjach – rozumie się przez to podmioty o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) środkach publicznych – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne
w rozumieniu tej ustawy;
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10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Programu i odnosi się do celów, zakresu
przedmiotowego, form współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych i wysokości
środków wykorzystanych na realizację Programu w 2020 roku.
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 ile
zadania te są zadaniami Wojewody lub administracji zespolonej.
Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Wojewody i administracji
zespolonej z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest
prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub
na

rzecz

jego

mieszkańców.

Współpraca

Wojewody

i

administracji

zespolonej

z organizacjami oraz innymi podmiotami może mieć charakter pozafinansowy i finansowy.
Odbywa się z zachowaniem zasad- pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i transparentności.
Współpracę finansową lub pozafinansową z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w roku 2020 realizowały: Gabinet Wojewody, Wydział
Polityki

Społecznej,

Wydział

Spraw

Obywatelskich,

Wydział

Zdrowia,

Wydział

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Komendant
Wojewódzki Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Wielkopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Niniejszy dokument jest sprawozdaniem dotyczącym realizacji przez ww. podmioty zadań
zaplanowanych w Programie na 2020 rok.
Oceniając sposób realizacji Programu w roku 2020 należy uwzględnić sytuację spowodowaną
pandemią COVID-19, która nie pozostała bez wpływu na wynik finansowy i przedmiotowy
planowanych wcześniej zadań.
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Współpraca finansowa

Współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi realizowały w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu następujące wydziały: Wydział Polityki Społecznej,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ,Wydział Zdrowia oraz Wydział Spraw
Obywatelskich. Współpraca ta przedstawiała się w następujący sposób.

1.Wydział Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej w 2020 roku współpracował z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych
przez Wojewodę otwartych konkursów w obszarze – wsparcie rodziny, wsparcie osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Zakres
ogłoszonych konkursów obejmował w szczególności:
W zakresie wsparcia rodziny

obejmował przeciwdziałanie bezradności w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych, realizacje programów edukacyjnych, warsztatów dla rodziców
i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowania dziecka oraz działania na rzecz
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami obejmował działania rehabilitacyjne
i

terapeutyczne,

działania

aktywizujące

osoby

z

niepełnosprawnościami,

zajęcia

specjalistyczne dla rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych oraz tworzenie środowiska
fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie wsparcia osób bezdomnych obejmował wydatki związane z zapewnieniem
noclegu, posiłku itp. osobom bezdomnym, wydatki związane z działalnością placówek
udzielających pomocy osobom bezdomnym, takich jak energia, opał, dostawa wody, opłaty
telekomunikacyjne itp., wydatki przeznaczone na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków
czystości i higieny oraz materiałów i środków opatrunkowych, koszty wynagrodzeń osób
realizujących cele projektu (np. streetworkerów, terapeutów uzależnień, psychologów,
trenerów itp.).
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Lp.

Tytuł konkursu

Data
ogłoszenia
konkursu

Kwota
zaplanowana
na realizację

.

Otwarty konkurs w
obszarze
wsparcia
rodziny
Wsparcie
osób
niepełnosprawnych
–
edycja 2020
Otwarty konkurs ofert –
wsparcie osób
bezdomnych i
zagrożonych
bezdomnością

19.06.2020

2

3

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
z
dofinansowa
niem

Kwota
wydatkowana
na realizację
konkursu

440.000,00 zł

Liczba
organizacji,
które
złożyły
oferty
12

12

11

364,475,00 zł

19.06.2020

800,000,00 zł

31

31

19

523.359,85 zł

11.09.2020

350.000,00 zł

19

19

10

349,880,00 zł

2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział przeprowadził postępowanie konkursowe pt ”Organizowanie i udzielanie
pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego”. Zakres rzeczowy
obejmował zakupy sprzętu ratowniczego oraz szkolenia, które wpłynęły na podniesienie
gotowości ratowniczej jednostek organizacyjnych ratownictwa wodnego na terenie
województwa wielkopolskiego.
W konkursie wzięły udział dwa podmioty: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego, oraz Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział
w Poznaniu.
Lp.

Tytuł konkursu

Data
ogłoszenia
konkursu

Kwota
zaplanowana
na realizację

1.

Otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji
zadania publicznego z
zakresu
ratownictwa
wodnego w 2020 r

25.02.2020

44.000,00 zł

Liczba
organizacji,
które
złożyły
oferty
2

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
z
dofinansowa
niem

Kwota
wydatkowana
na realizację
konkursu

2

2

44.000,00 zł

3.Wydział Zdrowia
Wydział Zdrowia w ramach współpracy zawarł dwie umowy z Fundacją Simontonowski
Instytut Zdrowia z Lublina. Realizowane projekty dotyczyły profilaktyki HIV/AIDS.
Rzeczowy zakres współpracy obejmował anonimowe i bezpłatne badania testowe w kierunku
HIV oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS. W roku 2020 nie
wykorzystano pełnej kwoty na realizację zadania pod nazwą Wsparcie finansowe
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anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunki HIV wraz z poradnictwem około
testowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Plan projektu nie został w całości zrealizowany ze względu na pandemię COVID-19 oraz
wzrost zakażeń w listopadzie 2020 roku,. Mimo kampanii prowadzonej w Poznaniu liczba
klientów spadła i nie było możliwości realizacji projektu w planowanym wymiarze.

Lp.

Tytuł konkursu

Data
ogłoszenia
konkursu

Kwota
zaplanowana
na realizację

1.

Wsparcie finansowe
anonimowych i
bezpłatnych badań
testowych w kierunki
HIV wraz z
poradnictwem około
testowym dla
mieszkańców
województwa
wielkopolskiego.
Wsparcie
działań
zmierzających
do
podniesienia poziomu
wiedzy
w zakresie
HIV/AIDS
skierowanych do osób
zakażonych
HIV,
chorych na AIDS ich
rodzin i bliskich

16.09.2020

16.09.2020

Współpracę finansową

z

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
z
dofinansowa
niem

Kwota
wydatkowana
na realizację
konkursu

15.000,00 zł

Liczba
organizacji,
które
złożyły
oferty
1

1

1

11.557,00 zł

17.000,00 zł

1

1

1

17.000,00 zł

organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

wymienionymi w ustawie realizowały w 2020 roku jednostki administracji zespolonej, w tym:
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.
3.Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
W 2020 roku dwukrotnie ogłaszano Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony
zabytków, pierwszy nie został rozstrzygnięty ze względu na braki formalne oraz niespełnianie
kryteriów organizacyjnych przez oferentów. W ramach ponownego ogłoszenia konkursu
wyłoniono wykonawcę zadania, który spełniał wymogi wynikające z ogłoszenia.
Lp.

Tytuł konkursu

Data
ogłoszenia
konkursu

Kwota
zaplanowana
na realizację
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Liczba
organizacji,
które
złożyły

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
z
dofinansowa
niem

Kwota
wydatkowana
na realizację
konkursu

1.

2

Konkurs otwarty na
realizację
zadań
z
zakresu
ochrony
zabytków
Konkurs otwarty na
realizację
zadań
z
zakresu
ochrony
zabytków

30.04.2020

30.000,00 zł

oferty
4

4

0

0

29.06.2020

30.000,00 zł

4

4

1

30.000,00 zł

2.Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Współpraca finansowa z organizacjami i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie polegała
na udzieleniu dotacji na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert. Zadanie realizowały 2 fundacje,
59 stowarzyszeń, 1parafia oraz 2 spółki z.o.o. Kwota dotacji przeznaczona na realizację
w 2020 roku ww. zadania wynosiła 2.504.000,00 zł. z czego:
− w dziale 854, rozdział 85412 § 2810 przekazano kwotę 37.000,00 zł, dotacja
wykorzystana została w 100%,
− w dziale 854, rozdział 85412 § 2820 przekazano kwotę 2.408370,00 zł. Wykorzystano
kwotę 2.292.434,96 zł,
− w dziale 854, rozdział 85412 § 2830 przekazano kwotę 58.630,00 zł, która również
została wykorzystana w 100 %.

Lp.

Tytuł konkursu

Data
ogłoszenia
konkursu

Kwota
zaplanowana
na realizację

1.

Otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie
wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu
województwa
wielkopolskiego w
2020 r.

25.05.2020

2.504.000,00
zł

Liczba
organizacji,
które
złożyły
oferty
64

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
z
dofinansowa
niem

Kwota
wydatkowana
na realizację
konkursu

89

88

2.338.064,96

W Programie współpracy na rok 2020 planowano przeznaczyć na współpracę finansową z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy kwotę
3.842,000 złotych. Wykorzystana kwota to 3.678,336,81 złotych., co stanowi 95,74% kwoty
planowanej.
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Współpraca pozafinansowa

1.Gabinet Wojewody
W roku 2020 Gabinet Wojewody prowadził wyłącznie współpracę o charakterze
pozafinansowym. W związku z funkcjonowaniem w strukturze GW Pełnomocnika Wojewody
do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi wspierano integrację organizacji
kombatanckich na terenie województwa wielkopolskiego poprzez:
-inicjowanie i organizowanie obchodów rocznic upamiętniających walki o niepodległość
Polski oraz ofiary wojny i okresu powojennego;
-podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym lub popularyzującym
kultywowanie pamięci o dokonaniach członków lub patronów danej organizacji
kombatanckiej;
-organizowanie i obsługę posiedzeń Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej
Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kalendarium uroczystości państwowych oraz
uroczystości kombatanckich związanych z wydarzeniami historycznymi w 2020 roku
Wojewoda był bezpośrednim organizatorem lub współorganizatorem następujących
wydarzeń:
1. 10 lutego 2020 r. - 80. rocznica pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
2. 1 marca 2020 r. - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
3. 2 maja 2020 r. – Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej
4. 7 maja 2020 r. - Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
w latach 1939-1945
5. 28 czerwca 2020 r. - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r.
6. 1 września 2018 r. – Upamiętnienie ofiar wojny w 81. rocznicę napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę oraz Dzień Weterana
7. 17 września 2020 r. – Upamiętnienie ofiar wojny w 81. rocznicę agresji sowieckiej na
Polskę oraz Dzień Sybiraka
8. 15 października 2020 r. - 80. rocznica powstania Batalionów Chłopskich
9. 11 listopada 2020 r. – Narodowe święto Niepodległości
10. 15 listopada 2020 r. - Wspomnienie Pierwszych Władców Polski z dynastii Piastów.
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Ponadto Wojewoda Wielkopolski, Wicewojewodowie i Pełnomocnik do Spraw Współpracy
ze Środowiskami Kombatanckimi brali udział w dziesiątkach spotkań i uroczystości
rocznicowych, które odbyły się na terenie całego województwa. Przedstawiciele związków
i stowarzyszeń kombatanckich na zaproszenie Wojewody uczestniczyli we wszystkich
uroczystościach z okazji rocznic historycznych wydarzeń oraz świąt państwowych,
zorganizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wszystkie wydarzenia organizowane
przez Wojewodę oraz inne podmioty odbywały się zachowaniem obostrzeń sanitarnych,
obowiązujących w danym okresie.
Wojewoda Wielkopolski w roku 2020 objął patronatem honorowym 87 wydarzeń. W tej
liczbie było 37 przedsięwzięć, organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku zmniejszyła się liczba udzielonych przez Wojewodę
patronatów, było to spowodowane pandemią COVID-19. Ponadto obostrzenia sanitarne
spowodowały odwołanie 5 wydarzeń objętych patronatem Wojewody, natomiast 6 z nich zostało
przełożonych na inny termin.

Wykaz patronatów honorowych Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.
1. 5-6 lutego, Green Deal 2050 – Szanse i zagrożenia dla Polski, Akademicki Klub
Obywatelski, Poznań;
2. 10 lutego, Społeczeństwo Obywatelskie a Ochrona Środowiska, Fundacja Rozwoju
Centrum Macierz Polonii, Michałowice;
3. 11 lutego, Sympozjum naukowe „Hospicjum ponad podziałami”, Stowarzyszenie
„Michałki” w Słupcy, Słupca;
4. 15 lutego, Toast za zwycięstwo, Stowarzyszenie Projekt Poznań, Poznań;
5. 20 lutego, Gmina przyjazna seniorom, Stowarzyszenie Manko, Kraków;
6. 28 lutego, Konkurs Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna, Wielkopolski Związek
Lekkiej Atletyki, Poznań;
7. 6-7 marca, Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Badmintona, Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego, Poznań;
8. 8 marca, KAZIUK 2020, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wieleńskiej Oddział
w Poznaniu, Poznań;
9. 19 marca, VIII Wielkopolski Konkurs Historyczny „Marszałek Józef Piłsudski”,
Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP, Poznań;
10. 27-29 marca, X Rajd Obronny Puszcza, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19, Kamionki,
(odwołany);
11. 29 marca, Cross Ostrzeszowski, Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”,
Ostrzeszów, (Odwołany);
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12. 29 marca, Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w zapasach w stylu wolnym i zapasach
kobiet – 50-lecie ŁKS Ceramik Krotoszyn, Ludowy Klub Sportowy „Ceramik”
Krotoszyn, Krotoszyn, (przeniesione na październik);
13. 3 kwietnia, 10. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im.
św. Józefa Kalasancjusza i Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada, Poznań,
(odwołany);
14. 15 kwietnia, IX Dni Pracy Organicznej WOLNA-WIELKA-ORGANICZNA, Unia
Wielkopolan, Poznań;
15. 20 kwietnia, Społeczeństwo Obywatelskie a Ochrona Środowiska, Fundacja Rozwoju
Centrum Macierz Polonii, Michałowice;
16. 28-30 kwietnia, Tablica ojca Mariana Żelazka – KL Dachau – Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej ojca Mariana Żelazka w KL Dachau w 75 rocznicę wyzwolenia obozu,
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Poznań/Dachau,
(przeniesione);
17. 1 maja, Solidarni z Seniorami – Razem damy Radę!, Stowarzyszenie Manko, Polska;
18. 16 maja, XXVI Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej GorajZamek 2020, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, Goraj k/Złotowa (wydarzenia z
programu imprezy odbyły się w trybie zdalnym lub zostały odwołane);
19. 30-31 maja, Festiwal biegowy Szpot Swarzędz 2020, Szpot. Sp. z o.o., Swarzędz,
(przeniesione na 2021);
20. 31 maja, Konkurs patriotyczno-historyczny pod hasłem „W mojej rodzinie był
powstaniec”, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, Lusowo;
21. 6 lipca, XXIII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, Poznań;
22. 6 sierpnia, Lot Gołębi z Watykanu do Ostrowa Wielkopolskiego dla uczczenia 100.
rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, Klub Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
„Maratończyk”, Wadowice
Watykan;
23. 25-26 sierpnia, Obchody 100-lecia Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Odolanovia",
MLKS "Odolanovia", Odolanów, (przeniesione na wrzesień 2020 r.);
24. 27 sierpnia, Wielkie Widowisko Plenerowe „Orzeł i Krzyż – Wielkie Zwycięstwa”,
Stowarzyszenie Dzieje, Murowana Goślina;
25. 29 sierpnia, Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska, Forum Klimatyczne AKO, Poznań;
26. 1 września, Lodołamacze – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, Fundacja
Aktywizacji Zawodowej FAZON, Warszawa;
27. 5 września, Forum Permakultury, Forum Klimatyczne AKO, Poznań;
28. 25-26 września, V Dni Cichociemnych Witkowo oraz odsłonięcie pomnika „Pamięci
Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej”, Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA
WITKOWSKA, Witkowo;
29. 26 września, Budowa obelisku upamiętniającego 100-lecie zwycięstwa w wojnie polskobolszewickiej 1919-1921 "Kolumna Zwycięstwa", Społeczny Komitet Upamiętnienia
100.rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko-Bolszewickiej, Gniezno;
30. 25-27 września, Baborówko Horse Sale Show 2020 – Mistrzostwa Polski WKK Seniorów
2020, Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, Baborówko;
31. 2 października, II Ogólnopolski Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa
i innowacyjna na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, Fundacja „Nadzieja” Osób
Poszkodowanych, Warszawa;
32. 15 października, Ty dbasz o innych, my zadbamy o Ciebie, Fundacja VERITAS, Poznań;
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33. 23-24 października, I Międzynarodowy Bieg "Ocalony Legion", (odwołany);
34. 23-24 października, Konferencja Naukowa "Rodzina Wolna od Uzależnień",
Stowarzyszenie "Ocaleni" w Koninie, Konin, (odwołana);
35. 9-11 listopada, Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie 2020, Fundacja
Wielkopolskie Wioślarstwo, Poznań (odbyły się w październiku);
36. 5grudnia, Konkurs "Żywe Powstanie 2020", Fundacja Instytut Poznański, Poznań;
37. 11 grudnia, Wystawa "Działalność WZZ Solidarność i ich wkład w historię w subregionie
pilskim", Stowarzyszenie Ludzie Kreatywnych "Pokrzywa", Pokrzywno/Trzcianka;
W roku 2020 nie wpłynęły wnioski organizacji i innych podmiotów wymienionych w ustawie
o udzielenie pisemnych rekomendacji na podstawie dotychczasowej współpracy.

Lp.

Formy
współpracy
pozafinansowej
z organizacjami
Organizowanie
obchodów świąt
państwowych i
rocznic wydarzeń
historycznych.

Liczba
podjętych
działań

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Czynniki utrudniające
współpracę

Czy zaplanowany cel
został osiągnięty
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Wojewódzka Rada
Kombatancka,
organizacje
kombatanckie i inne
organizacje
pozarządowe, szkoły,
organy władzy
samorządowej,
jednostki wojskowe,
związki zawodowe,
IPN, organizacje
harcerskie.

Ograniczenia związane z
pandemią COVID-19,
powodujące konieczność
zmiany programów,
terminów, formy
organizacji wydarzenia i
liczby jego uczestników lub
jego odwołanie.

Patronaty i
komitety
honorowe.

37

Organizacje
pozarządowe: fundacje,
stowarzyszenia i
towarzystwa, LZS i inne
stowarzyszenia
sportowe, organizacje
harcerskie.

Ograniczenia związane z
pandemią COVID-19,
powodujące konieczność
zmiany programów,
terminów, formy
organizacji wydarzenia lub
jego odwołanie.

Tak. Podjęte działania
wspierały aktywność
obywatelską i służyły
rozwijaniu partnerstwa
pomiędzy administracją
rządową i podmiotami
niepublicznym.
Przyczyniły się
utrwalania pamięci
historycznej i
świadomości
patriotycznej
mieszkańców
województwa
Tak. Patronat
Wojewody:
1. tworzył warunki do
zwiększania aktywności
społecznej w sferze
działań obywatelskich
przyczyniając się do
wzrostu udziału
obywateli w sprawach
publicznych;
2. kształtował
współpracę pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi a
Wojewodą
Wielkopolskim
3. przyczyniał się do
zaspokajania
zidentyfikowanych
potrzeb społecznych.
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2. Wydział Zdrowia
Oprócz współpracy finansowej, Wydział Zdrowia podjął też współpracę pozafinansową
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA- oddział w Poznaniu.
Współpraca ta polegała na udziale przedstawiciela IFMSA w pracach komisji rozpatrującej
oferty złożone w ramach programu

HIV/AIDS. Pozwoliło to na jeszcze bardziej

profesjonalne podejście do zagadnień będących tematem przewodnim ogłoszonych
konkursów.
3.Wydział Spraw Obywatelskich
Działania

podejmowane

w

2020

roku

miały

szczególny

charakter

i

odbywały

się

w warunkach zdominowanych przez pandemię COVID-19. Wiele spośród zaplanowanych działań
zostało odwołanych lub uległ zmianie sposób ich realizacji. Zewnętrzne uwarunkowania wymusiły
także podjecie działań nie planowanych ale niezbędnych w tej sytuacji.

.
Lp.
Formy współpracy
pozafinansowej z organizacjami

Liczba
podjętych
działań

1

Udział XXIII Dniach Judaizmu
w Gnieźnie w styczniu 2020 r

3

2.

Bieżący kontakt z
organizacjami romskimi w
okresie pandemii

3

3

4.

5.

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Czynniki
utrudniające
współpracę

1.Gmina żydowska w
Poznaniu
2.Fundacja Synagoga
Nowa – Centrum Dialogu.

brak

Czy
zaplanowany cel
współpracy
został osiągnięty
Tak

1.Stowarzyszenie Romów
z siedzibą w Swarzędzu
2.Fundacja Bahtale Roma

brak

Tak

Udział w uroczystościach
promujących działania
pomocowe 1
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi –
przekazywanie istotnych dla
funkcjonowania w dobie
pandemii COVID-19 informacji
istotnych dla organizacji
pozarządowych

1

Klubu Rodzina CIS w
Odolanowie

brak

Tak

7

brak

Tak

Przekazywanie informacji o
spotkaniach on-line,
webinarach , warsztatach na
temat pomocy dla organizacji w
dobie pandemii

4

1. Wielkopolska Rada
Koordynacyjna – Związek
Organizacji
Pozarządowych.
2.Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
3. fundacja Jaśka Meli –
Poza Horyzonty
4. Fundacja Warto razem.
1. Wielkopolska Rada
Koordynacyjna – Związek
Organizacji
Pozarządowych.
2.Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju
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Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
3. Wielkopolska Rada
Działalności Pożytku
Publicznego

4.Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu
Straż Łowiecka w roku 2020 realizowała pozafinansowe formy współpracy z organizacjami
i innymi podmiotami, o których mówi ustawa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Lp.

1.

Formy
współpracy
pozafinansowej
z organizacjami
Szkolenie
Patrole terenowe
– prewencyjne
Spotkanie
edukacji z
dziećmi
Spotkanie
edukacji z
dziećmi

Liczba
podjętych
działań

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Czynniki utrudniające
współpracę

Czy zaplanowany cel
został osiągnięty
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Polski Związek
Łowiecki

brak

Tak

2

Ośrodek Hodowli
Zwierząt „CZEMPIŃ”

brak

.Tak

5.Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Lp.
Formy współpracy
pozafinansowej z organizacjami
1

2

patronaty honorowe nad
programami, projektami
organizacji
1. -patronat nad konferencją
„Miasta Wielkopolski .Problemy
Konserwatorskie, w dniu
15.09.2020r.
2.-patronat nad konferencją
„Archeologiczne badania sladów
konfliktów zbrojnych XVIIXIXw- 8-9.10.2020,

Liczba
podjętych
działań
3

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Czynniki
utrudniające
współpracę

1.Wydział Nauk o Sztuce
PTPN i Oddział
Stowarzyszenia
Historyków Sztuki

3. patronat nad konferencja
„Festiwal III Stuleci”.

2. Muzeum Okręgowe w
Koninie we współpracy z
Wielkopolskim Forum
EksploracyjnoHistorycznym i
Stowarzyszeniem
Współpracy PolskaWschód

współorganizowanie z

3. Fundacja historyczna
Przywracamy Pamięć
Stowarzyszenie Naukowe

1
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Czy zaplanowany
cel współpracy
został osiągnięty
2 konferencje
odbyły się ,
1 festiwal
odwołany z
powodu
epidemii

festiwal nie
odbył się z
powodu
epidemii
tak- wydana

organizacjami różnych
przedsięwzięć :
– wspólne wydanie publikacji z
konferencji organizowanej w
2019r. „Archeologia miejsc
funeralnych w Wielkopolsce”

Archeologów Polskich
oddział w Poznaniu

3.

współpraca ze stowarzyszeniami
w trakcie prowadzonych
postępowań administracyjnych
dot. ochrony zabytków , w tym
uznawanie za strony
postępowania

ok. 10

4

wzajemna wymiana informacji o
planowanych kierunkach
działania i współdziałania
- udział w spotkaniach i
komisjach dot. wyboru zabytków
mających być przedmiotem
kwesty na rzecz ratowania
zabytkowych grobowców na
najstarszych kaliskich
cmentarzach

1

1. Towarzystwo Kulturalne
Teodor
2. Wielkopolskie
Stowarzyszenie na rzecz
ratowania Pamięci Frydhof
3. Stowarzyszenie Ziemia
Zaniemyska
4. Stowarzyszenie
Rewitalizacji Zabytkowych
Cmentarzy Koimeteriomn
5. Stowarzyszenie Projekt
Września
6. Stowarzyszenie Nasze
Puszczykowo,
7. Towarzystwo Przyjaciół
Rogoźna
8. Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Środowiskowy
Poznań-Nowe Miasto
9. Towarzystwo ‘Wyrzyska
Kolejka Powiatowa,
10. Stowarzyszenie
Towarzystwo Przyrodnicze
Skowronek
PTTK kaliski oddział
im..Stanisława Graevego

została publikacja

brak

towarzystwa
uczestniczą w
prowadzonych
postępowaniach

brak

tak

6.Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Stan zagrożenia epidemicznego na terenie RP przyczynił się do zmiany form i skali
prowadzenia szeroko rozumianych działań profilaktycznych, które w przeważającej
większości realizowane były on-line oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Współpraca KWP w Poznaniu w/wym. zakresie oraz ze wskazanymi partnerami realizowana
jest od lat i ma charakter ciągły, co szczególnie w dobie zagrożenia epidemicznego
skutkowało wieloma czynnościami ale za pośrednictwem np. mediów społecznościowych.

14

Lp.

1.

Formy współpracy
pozafinansowej z
organizacjami
.Partner uczestniczy w
działaniach dot.
Bezpieczeństwa
Seniorów m.in. poprzez
Kampanię „Sztuczka na
wnuczka” .
Problematyka poruszana
ze względu na ciągle
występujące zjawisko
oszustw wobec osób
starszych.

2.

W gestii Partnera jest
m.in
przygotowywania
materiałów
promujących działania,
a także pozyskiwanie
środków
umożliwiających
realizację przedsięwzięć
Partner programu
„Obserwatorium
zagrożeń dla ludzi
młodych” stanowi
kręgosłup działań na
terenie woj.
wielkopolskiego.
Współpraca obejmuje
wszystkie obszary –
zagrożenia dla
młodzieży wymienione
w Raporcie Otwarcia
wspomnianego
Programu.

3.

4

W gestii Partnera jest
m.in promowanie
wspólnych
przedsięwzięć oraz
pozyskiwanie środków
w ramach Projektów
lokalnych, rządowych
czy też w skali UE.
Partner uczestniczy w
działaniach
promujących
Wielkopolską Policję
oraz szeroko rozumiane
bezpieczeństwo

Cykl seminariów
poświęcony
bezpieczeństwu ruchu
drogowego w danym
regionie, prowadzony w
ramach programu
„Bezpiecznie – Chce się

Liczba
podjętych
działań
Działanie ciągłe
- stała obecność
partnera
w zadaniach
profilaktycznych
realizowanych
przez Policję na
terenie
województwa
wielkopolskiego

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Działanie ciągłe
- stała obecność
partnera
w zadaniach
profilaktycznych
realizowanych
przez Policję na
terenie
województwa
wielkopolskiego.

. Stowarzyszenie
Polska Platforma
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Działanie ciągłe
- stała obecność
partnera
w zadaniach
profilaktycznych
realizowanych
przez Policję na
terenie
województwa
wielkopolskiego.

Stowarzyszenie IPA

4 spotkania

Fundacja Krajowe
Centrum
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w
Warszawie

. Fundacja Santander
Bank Polska

Czynniki
utrudniające
współpracę
Stan zagrożenia
epidemicznego

Czy zaplanowany
cel został
osiągnięty
Kampania została
zrealizowana.
Jest aprobata dla
kontynuacji
wspólnych
przedsięwzięć

Stan zagrożenia
epidemicznego

Działania
prowadzone
systematycznie od
2014 roku.
Program
„Obserwatorium
zagrożeń dla ludzi
młodych” na
terenie woj.
wielkopolskiego
realizowany jest od
2014 roku i od
tego czasu zawarte
w Programie cele i
treści nie uległy
dezaktualizacji i
wymagają
podejmowania
systematycznych
działań
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Stan zagrożenia
epidemicznego

brak

Z uwagi na
pandemię w 2020
roku nie
zrealizowano
założonych celów.
Partner wyraża
aprobatę na
kontynuację
przedsięwzięć w
przyszłości.
Wyznaczony cel
został osiągnięty

5.

Żyć”.
Cykl szkoleń
doskonalących technikę
jazdy samochodem dla
policjantów podległych
KWP w Poznaniu

3 szkolenia

Stowarzyszenie
Autoklub Poznański
OCTAVIUS

brak

Wyznaczony cel
został osiągnięty

7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
W związku z pandemią COVID-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej nie
podejmowała współpracy z organizacjami i innymi podmiotami. Zaplanowane w Programie
współpracy Wojewody z organizacjami i innymi podmiotami cele, nie zostały osiągnięte.
8. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
W 2020 roku, podjęto następujące formy współpracy pozafinansowej.
Lp.

1.

2.

Formy współpracy
pozafinansowej z
organizacjami
Umowa o
zorganizowanie stałego
Sądu Polubownego

Liczba
podjętych
działań
1

Podmioty z którymi
podjęto współpracę

Czynniki utrudniające
współpracę

Federacja
Konsumentów –
oddział w Poznaniu

brak

Czy zaplanowany
cel został
osiągnięty
Tak

Umowa o
zorganizowanie sta lego
Sądu Polubownego

1

Wielkopolskie
Zrzeszenie Handlu i
Usług w Poznaniu

brak

Tak.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński
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