Sprawozdanie
z
Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018

Poznań, kwiecień 2019 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) 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
2017 r. Wojewoda Wielkopolski przyjął Zarządzeniem nr 587/17 „Program współpracy
Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 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 2018 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)
1 806 000,00

72

685 274,00

84

2 491 274,00

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)
18 899,80,00

Liczba
zawartych
umów
1

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)
50 700,00

1

21 000,00

3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:
a) Gabinet Wojewody
l.p.

Zakres współpracy finansowej

1.

Wykonanie gry komputerowej Ku
zwycięstwu

2.

Zorganizowanie na plan filmowy grupy
rekonstruktorów (liczącej minimum 20
osób), ubranych w mundury z czasów
powstania wielkopolskiego; zorganizowania
na plan filmowy atrap lub replik broni,
karabinów maszynowych i armaty,
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3.

imitujących wystrzały, w ilości uzgodnionej
z reżyserem oraz odpowiedniej ilości
amunicji hukowej niezbędnej do wykonania
zdjęć; zapewnienia efektów
pirotechnicznych na planie filmowym w
ilości uzgodnionej z reżyserem oraz
niezbędnej do wykonania zdjęć
Przygotowanie i przeprowadzenie pokazów
rekonstrukcji historycznej podczas
obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w dniu 11 listopada ubr. na
Palcu Wolności w Poznaniu
Razem:

1

26 000,00

3

97 700,00

Liczba
zawartych
umów
19

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)
434 697,00

43

766 277,00

62

1 200 974,00

b) 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 w
obszarze wsparcia osób z
niepełnosprawnościami
Razem:

2.

c) 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

38 800,00
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d) 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:
 współpraca ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich , m.in. poprzez
wydanie materiałów z sesji organizowanej przez WWKZ wraz z SNAP w 2017
Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski w nakładzie 300egz.,
 współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód wraz z Muzeum
Okręgowym w Koninie po przeprowadzeniu poszukiwań na miejscu upamiętniającym
miejsce potyczki z okresu powstania styczniowego w 155 rocznicę tej potyczki
poświęcony został pomnik pamięci oraz krzyż na działce przylegającej do pola gdzie
ich faktyczna mogiła, umiejscowiony kilkadziesiąt metrów od miejsca pochówku,
 współpraca z Wielkopolską Grupą Eksploracyjno-Historyczną „Gniazdo” w zakresie
prowadzonych badań powierzchniowych z wykrywaczami metali w otoczeniu wyspy
Ostrów Lednicki ,
 udzielenie

pozytywnej

opinii

dla

Mazowieckiego

Stowarzyszenia

Pracy

dla Niepełnosprawnych „De Facto” z Płocka w zakresie realizacji projektu edukacyjnego
pt. ”Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości w ramach
projektu zgłoszonego do konkursu organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
„Wspólnie dla dziedzictwa 2018”,
 bieżąca współpraca ze organizacjami pożytku publicznego w ramach prowadzonych
postępowań administracyjnych np. w sprawie wpisów do rejestru zabytków w których
organizacje uznane zostały za strony postępowań,
 współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona FIDE w ramach projektu „ Monitoring
działań jednostek z administracji rządowej i samorządowej w województwie
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wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania
do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 szkolenia i udział w konferencjach, zebraniach sprawozdawczych, spotkaniach,
konsultacjach z następującymi podmiotami: Polski Związek Łowiecki, Polski Związek
Pszczelarski, Izba Rolnicza, Polski Związek Wędkarski, Krajowy Związek Kółek
i Organizacji Rolniczych, Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Polski
Związek Hodowców Trzody Chlewnej, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów
Mleka, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajowy Związek
Rzeźników i Wędliniarzy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Starostwa Powiatowe,
Urzędy Gmin, Zrzeszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzętami, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Śremie, Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Gaju;
 opiniowanie projektów i rozporządzeń przekazywanych za pośrednictwem Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej.

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona FIDE w ramach projektu „ Monitoring
działań jednostek z administracji rządowej i samorządowej w województwie
wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania
do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
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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;
 współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii
Dziecięcej w Poznaniu w zakresie wspierania działań dot. promocji i ochrony zdrowia
oraz edukacji nt. nowotworów wśród dzieci i młodzieży.

4. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: 3.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 we współpracy z Fundacją Banku Santander Polska:
 pozyskanie materiałów do prowadzonych działań profilaktycznych,
 organizacja konferencji i eventów oraz przygotowanie Targów Edukacyjnych,
realizacja III etapu konkursu dla dzieci w zakresie elementarnych zasad
bezpieczeństwa;
 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego:


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



wspólna realizacja działań w zakresie przygotowania gry edukacyjnej w obszarze
cyberzagrożeń oraz działań w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć
i znać”;



wspólna realizacja seminariów i szkoleń dla policjantów;



współorganizacja warsztatów i konkursu na spot mający na celu podniesienie świadomości
najmłodszych na terenie województwa wielkopolskiego w kwestiach dotyczących ekologii i
ochrony środowiska;

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



inne

działania

profilaktyczne

realizowane

na

województwa

terenie

wielkopolskiego.
 we współpracy z Fundacją Wsparcia Rolnika Polska Ziemia:


partner – wykorzystanie materiałów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym
dostarczonych przez podmiot odnośnie bezpieczeństwa na wsi w trakcie spotkań
z rodzicami i dziećmi na terenie województwa wielkopolskiego;

 we współpracy z Fundacją Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Warszawie:


współpraca w ramach organizacji cyklu seminariów poświęconych bezpieczeństwu
ruchu drogowego w danym regionie (prezentacja filmu, przedstawienie zagadnień
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyn wypadków, ich skutków
społecznych i ekonomicznych, itp. wystąpienie policjanta służby ruchu drogowego,
który przedstawia zagrożenie na podległym terenie);

 we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym:
-

współorganizacja (opracowanie testów wiedzy, sędziowanie, przeprowadzenie
konkurencji) finałów wojewódzkich ogólnopolskich turniejów:
 IX

Ogólnopolski

Turniej

Bezpieczeństwa

w

Ruchu

Drogowym

dla dzieci ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych,
 Finał

Wojewódzki

XLI

Ogólnopolskiego

Turnieju

Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym (szkoły podstawowe i gimnazja),
 Finał

Wojewódzki

XXII

Ogólnopolskiego

Młodzieżowego

Turnieju

Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne);
 we współpracy z Automobilklub Wielkopolski:


realizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych: turnieje o tematyce
bezpieczeństwa ruchu

drogowego, rajdy samochodowe:

(„Wielkopolanki

za kółkiem”, „Rajd Niepodległości”), wspólne kontrole drogowe i imprezy
o charakterze bezpieczeństwa ruchu drogowego).
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6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:

a) Gabinet Wojewody:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: 133.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
1.

Spotkania, konferencje, seminaria:



we współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie:


organizacja obchodów 100. rocznicy obrad Sejmu Dzielnicowego Poznaniu;



turniej gry planszowej Hrabia opowiadającej o przyczynach Powstania
Wielkopolskiego podczas pikniku 100 kabrioletów na 100-lecie niepodległości
zorganizowanym z okazji Dnia Flagi;



we współpracy ze Stowarzyszeniem Cabrio Poland:


piknik 100 kabrioletów na 100-lecie niepodległości, zorganizowany z okazji
Narodowego Święta Flagi;



we współpracy z Fundacją Veolia:


stworzenie gry komputerowej Ku zwycięstwu, upamiętniającej obchody setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego;



powstanie portalu internetowego Archiwum

Państwowego w Poznaniu,

upamiętniającego archiwa dot. powstania wielkopolskiego;



organizacja pikniku „Zdobycie Ławicy” na Placu Wolności w Poznaniu;

we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion
Grolman:


rekonstrukcja historyczna przysięgi Wojska Wielkopolskiego podczas uroczystej
przysięgi żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej;



we współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego:




konsultacje historyczne, merytoryczne i organizacyjne wydarzeń rocznicowych;

we współpracy z Polskim Towarzystwo Przyjaciół Nauk:


zorganizowanie w Sejmie RP wystawy poświęconej stuleciu Sejmu Dzielnicowego
Poznaniu.
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Rok 2018 był rokiem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dlatego szczególną wagę położono na współpracę
z organizacjami kombatanckimi. Pełnomocnicy Wojewody Wielkopolskiego do spraw
obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz
obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz do Spraw Współpracy ze
Środowiskami Kombatanckimi współorganizowali oraz brali udział w dziesiątkach spotkań
i uroczystości rocznicowych, które odbyły się na terenie całego województwa.
Ponadto przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich na zaproszenie
Wojewody uczestniczyli we wszystkich uroczystościach z okazji rocznic historycznych
wydarzeń oraz świąt państwowych, zorganizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Do największych z nich w roku 2018 należały: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w latach 1939-1945, Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
uczczenie pamięci ofiar wojny w rocznice niemieckiej i sowieckiej napaści na Polskę, rocznicę
powstania Batalionów Chłopskich, Narodowe Święto Niepodległości, Wspomnienie
Pierwszych Władców Polski z dynastii Piastów, 100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

b) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
1) Liczba udzielonych honorowych patronatów organizacjom pozarządowym: brak/nie
dotyczy.
2) Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:
 spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Romów w Obornikach Wielkopolskich.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Romów w Obornikach.
Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta;
 uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ludność żydowską w Skokach.
Pomnik powstał z inicjatywy Gminy Żydowskiej w Poznaniu . W uroczystościach
udział wzięli wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RPAlicja Kobus, Naczelny Rabin Polski-Michael Schudrich oraz przedstawiciel
Wojewody Wielkopolskiego;
 z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego przypadającego 5 listopada, we
współpracy z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu i Fundacją Bahtałe Roma
organizacja warsztatów dla dzieci szkolnych, w ramach warsztatów odbyło się czytanie
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bajek i baśni romskich, konkursy plastyczne, wystawa strojów romskich, wystawa
książek poruszających tematykę romską, których autorami są Romowie. Odbyło się
również spotkanie przy stole tz.”patyf” na które zaproszono uczestników Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Poznaniu oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu;
 udział w festynie integracyjnym „Pożegnanie lata” organizowanym przez Organizacje
MONAR, Bank Żywności, Radę Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobyle Pole;
 spotkanie z organizacją pozarządową Viktoria, zajmującą się pomocą dla kobiet
doświadczających przemocy;
 spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pracującymi
w obszarze zagrożeń dla ludzi młodych. Liderem działań w tej grupie jest Platforma
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Aneta Niestrawska
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