
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2017 roku 
 

w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku 
 

 

Lp. Podmiot 
realizujący 
działanie 

Działanie 
(np. konferencja, szkolenie itp.) 

Priorytet/ cel operacyjny/ 
nazwa zadania,  
w które wpisuje się działanie 

Grupy objęte 
działaniami i liczba 
odbiorców  

Cel działania Termin 
realizacji 
działania 

Całkowity koszt 
działania  
i źródło 
finansowania 

1 Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu (Dział 
Koordynacji 
Polityki 
Społecznej) 
 
 
 

Otwarty Konkurs ofert: 
1. Realizacja przedsięwzięć 

na rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

2. Propagowanie idei 
wolontariatu "seniorzy 
seniorom" jako formy 
aktywności społecznej 
osób starszych 

3. Wdrażanie modelowych 
rozwiązań na rzecz 
wsparcia rodzin i 
opiekunów osób 
starszych 
niesamodzielnych wraz 
z opracowaniem i 
drukiem publikacji 
instruktażowej nt. 
standardów opieki 

4. Realizacja 

1. Edukacja/Upowszechnien
ie wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie 
idei tworzenia 
programów 
międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy i 
doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 

2.  Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie 
idei wolontariatu jako 
formy aktywności 
społecznej 

3. Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnia
nie wiedzy na temat 

Organizacje 
pozarządowe oraz 
podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności  pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.) 

Wyłonienie ofert 
i zlecenie 
organizacjom 
pozarządowym 
do realizacji zadań 
publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy 
społecznej 
wpisujących się 
w priorytety i cele 
Strategii Polityki 
Społecznej dla 
Województwa 
Wielkopolskiego 
do 2020 roku 
zmierzających 
do wyrównywania 
szans i możliwości 

Luty - 
listopad 

250.000,00 zł – 
środki SWW 



subregionalnych i/lub 
regionalnych 
przedsięwzięć 
prezentujących 
pozytywny wizerunek 
seniora i/lub 
promujących twórczość 
artystyczną osób 
starszych 

5. Popularyzowanie 
działalności i 
współpracy rad 
seniorów z 
województwa 
wielkopolskiego poprzez 
spotkania, szkolenia, 
warsztaty 

podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 

4. Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania 
seniorów oraz ich 
zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie 
rozwoju zainteresowań 
kulturalnych seniorów, w 
tym m.in. propagowanie 
kreatywności i twórczości 
amatorskiej 

5. Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych 
i mobilnych 

mieszkańców 
Wielkopolski oraz 
wyrównywania 
różnic między 
subregionami 
województwa 
wielkopolskiego 
 

  Otwarty Konkurs Ofert 
(dwuletni) 

1. Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-
edukacyjnej dotyczącej 
osób starszych, w tym 
utworzenie/aktualizowa
nie, upowszechnianie i 
administrowanie 
wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji dotyczącym 
osób starszych 

1. Edukacja/Upowszechnie
nie wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie 
idei tworzenia 
programów 
międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy i 
doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 

2. Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie 
idei wolontariatu jako 
formy aktywności 
społecznej 

3. Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnia

Organizacje 
pozarządowe oraz 
podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności  pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.) 

Wyłonienie ofert 
i zlecenie 
organizacjom 
pozarządowym 
do realizacji zadań 
publicznych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy 
społecznej 
wpisujących się 
w priorytety i cele 
Strategii Polityki 
Społecznej dla 
Województwa 
Wielkopolskiego 
do 2020 roku 
zmierzających 
do wyrównywania 

Luty 2017 
– listopad 
2018 

60,000 zł  
Środki SWW 



nie wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 

4. Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania 
seniorów oraz ich 
zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie 
rozwoju zainteresowań 
kulturalnych seniorów, w 
tym m.in. propagowanie 
kreatywności i twórczości 
amatorskiej 

5. Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych 
i mobilnych 

szans i możliwości 
mieszkańców 
Wielkopolski oraz 
wyrównywania 
różnic między 
subregionami 
województwa 
wielkopolskiego 
 

  VIII edycja TARGÓW „Viva 
Seniorzy!” 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/ 
Propagowanie różnych form 
usług w sektorze usług 
społecznych 
 

Osoby w wieku 
dojrzałym i podeszłym, 
ok 3-4 tys., ok. 100 
wystawców. 

Rozwój sektora 
tzw. „srebrnej 
gospodarki” 

12-13 maj 13.000,00 zł – 
środki SWW 

  Konkurs Viva! Wielkopolski 

Senior– edycja 2017 

Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 

Osoby 60+, zgłaszane 
przez 
Starostów/Prezydentów
, które w 2016r 
wyróżniły się swoimi 
działaniami na tle 
innych (maksymalnie 2 
kandydatów z każdego 
Powiatu/Miasta) 
 

Przyznanie tytułu 
Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 
2017  

Luty-maj 32.000,00zł 
Środki SWW 



  Powołanie zespołu ds. polityki 

senioralnej  

1. Edukacja/Upowszechnie
nie wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie 
idei tworzenia 
programów 
międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy i 
doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 

2.  Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie 
idei wolontariatu jako 
formy aktywności 
społecznej 

3. Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnia
nie wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 

4. Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania 
seniorów oraz ich 
zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie 
rozwoju zainteresowań 
kulturalnych seniorów, w 
tym m.in. propagowanie 
kreatywności i twórczości 
amatorskiej 

5. Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych 

Osoby powołane przez 
Starostów/Prezydentów 
Miast, które są 
przedstawicielami: 
 1) samorządu 
terytorialnego; 
2) organizacji 
pozarządowej 
wspierającej aktywność 
oraz podnoszenie 
jakości życia osób 
starszych; 
3) organizacji 
pozarządowej 
wspierającej osoby 
starsze zależne, będące 
w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Zespół ten będzie 
realizował działania 
w zakresie 
aktywizacji i 
podnoszenia jakości 
życia środowisk 
senioralnych oraz 
przeciwdziałał 
wykluczeniu osób 
starszych 
niesamodzielnych i 
zależnych. 
 

Październik 
2017r - 
Marzec 
2018r 

Koszty ok. 
 3500,00zł 



i mobilnych 

  Kolportaż publikacji Rzecznika 

Praw Obywatelskich, które są 

skierowane do osób starszych. 

Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat starzenia, 
Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
 
 

Osoby starsze, 
organizatorzy usług 
skierowanych do osób 
starszych, organizacje 
pozarządowe 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
praw osób 
starszych. 

2016 bezkosztowo 

  Sesja fotograficzna dla 
uczestników konkursu „Viva! 
Wielkopolski Senior” 

Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
oraz ich zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie rozwoju 
zainteresowań kulturalnych 
seniorów, w tym m.in. 
propagowanie kreatywności 
i twórczości amatorskiej 
 

Osoby starsze, 
uczestnicy konkursu 
Viva! Wielkopolski 
Senior 

Budowanie 
wizerunku osób 
starszych 

Grudzień 
2017r. 

3000,00 zł 

2 Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu (Dział 
Koordynacji 
Integracji 
Społecznej) 

Projekt „Przepis na wielkopolską 
innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych”. 
Liderem projektu jest ROPS, 
partnerami projektu: Miasto 
Poznań, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe. 

Priorytet I  Aktywność 
społeczna osób z 
niepełnosprawnościami 
Priorytet III Rehabilitacja i 
profilaktyka zdrowotna osób z 
niepełnosprawnościami 
Priorytet V: Wsparcie 
otoczenia osób z 
niepełnosprawnościami 

Osoby zależne – osoby 
dorosłe z 
niepełnosprawnościami, 
dzieci z 
niepełnosprawnościami, 
osoby starsze i ich 
otoczenie. 
 
 

Przeprowadzono 10 
warsztatów 
fokusowych "Strefa 
innowacyjnego 
partnerstwa" w 5 
subregionach 
wielkopolski dla 2 
grup osób 
zależnych: dzieci z 
niepełnosprawnośc
iami i osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnośc
iami. 2.Utworzono 
Bank potrzeb i 
pomysłów na 
innowacje 
społeczne 
skierowane do os. 
zależnych do 
dostępny na 
platformie 

Termin 
realizacji 
projektu: 
01.09.2016 
– 
20.02.2019 
 

Budżet projektu 
wynosi: 
2 770 401,59zł 
z czego wkład 
własny ROPS i 
partnerów to: 
83 112,05zł, 
dofinansowanie 
UE: 
2 612 211,64zł 
wydatki ROPS w 
roku 2017 
636 270,26zł 



projektu. 3. 
Ogłoszono otwarty 
nabór pomysłów na 
innowacje 
społeczne, w 
wyniku którego 
wyłoniono 28 
pomysłów na 
innowacje 
społeczne (komisja 
ekspercka 
przeprowadziła 45 
rozmów 
oceniających e-
pitching). 4. 
Ogłoszono nabór 
uzupełniający 
pomysłów na 
innowacje 
społeczne dzięki  
któremu uzyskany 
został wymagany 
wskaźnik 30 
pomysłów do 
dofinansowania. 
5.Zespól 
merytoryczny 
prowadził stałe 
wieloaspektowe 
wsparcie 
Pomysłodawców na 
każdym etapie zw. z 
dopracowaniem 
pomysłów na 
innowacje 
społeczne jak i w 
związku z realizacją 
innowacji. 6. W IV 
kwartale 2017 r. 
podpisano 15 
umów o 



powierzenie grantu 
na realizacje 
innowacji 
społecznych, 
dotyczących usług 
opiekuńczych dot. 
poprawy sytuacji 
dzieci i osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnośc
iami.  

3 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 
z 
Wojewódzką 
Stacją 
Sanitarno- 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Wojewódzką 
Inspekcją 
Farmaceutyczną, 
Towarzystwem 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
w Poznaniu oraz 
Wojewódzką 
Komendą 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu. 

Program prewencyjny 
BEZPIECZNE ŻYCIE 
SENIORÓW, Warsztaty, 
szkolenia, spotkania 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
osobistego i publicznego 
(działania na terenie całego 
województwa wielkopolskiego 
w Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, klubach seniora i innych 
stowarzyszeniach oraz 
zrzeszających seniorów).  

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy 
i umiejętności/Inicjowanie 
i promowanie akcji z udziałem 
seniorów w środowisku 
lokalnym, 
pokazujących i 
wykorzystujących ich 
potencjał; Promowanie 
senioralnych 
grup doradczych; 
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów; 
Przeciwdziałanie przemocy 
wobec osób starszych. 
Zdrowie. 

Seniorzy 
województwa 
wielkopolskiego 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w 
zakresie 
wpływu 
prawidłowych 
zachowań w 
sytuacji 
zagrożenia - na ich 
własne 
bezpieczeństwo. 
Wzrost rozpoznania 
poprzez 
uświadamianie 
konieczności 
zgłaszania zdarzeń 
z udziałem osób 
starszych 
i mobilizowanie tej 
grupy docelowej do 
informowania 
Policji 
o sytuacjach 
przestępczych z ich 
udziałem. 
Stworzenie koalicji 
zrzeszającej organy 
rządowej 
administracji 
zespolonej, służb 

Począwszy 
od roku 
2014 – 
priorytet 
lokalny 
Policji 
Wielkopols 
kiej 

Działania nie 
obciążają budżetu 
KWP                 w 
Poznaniu, 
realizowane w 
ramach służby  
bądź też w salach 
wykładowych 
podmiotów 
współpracujących.  



społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych 
– działającej 
kompleksowo 
na rzecz osób 
starszych. 

4 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu przy 
współpracy z 
Wojewódzką 
Stacją 
Sanitarno- 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Narodowym 
Bankiem 
Polskim, 
Wojewódzką 
Komendą 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu oraz 
Korporacją 
Kominiarzy 
Polskich. 
 
 

Stoisko prewencyjne podczas 
Targów Senioralnych – Viva 
Seniorzy  

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy 
i umiejętności/Inicjowanie 
i promowanie akcji z udziałem 
seniorów w środowisku 
lokalnym, 
pokazujących i 
wykorzystujących ich 
potencjał; Promowanie 
senioralnych 
grup doradczych; 
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów; 
Przeciwdziałanie przemocy 
wobec osób starszych. 
Zdrowie. 
 

Seniorzy 
województwa 
wielkopolskiego 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w 
zakresie 
wpływu 
prawidłowych 
zachowań w 
sytuacji 
zagrożenia - na ich 
własne 
bezpieczeństwo. 
Wzrost rozpoznania 
poprzez 
uświadamianie 
konieczności 
zgłaszania zdarzeń 
z udziałem osób 
starszych 
i mobilizowanie tej 
grupy docelowej do 
informowania 
Policji 
o sytuacjach 
przestępczych z ich 
udziałem. 
Stworzenie koalicji 
zrzeszającej organy 
rządowej 
administracji 
zespolonej, służb 
społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych 
– działającej 

Kwiecień 
2017  

Działania nie 
obciążają budżetu 
KWP                 w 
Poznaniu, 
realizowane w 
ramach służby. W 
przypadku 
podmiotów 
współpracujących 
nie obciążające 
również ich 
budżetu ( w 
ramach 
realizowania 
obowiązków 
służbowych). 



kompleksowo 
na rzecz osób 
starszych. 

5 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 
z 
bankiem BZ WBK 
oraz Fundacją BZ 
WBK 
 

Konferencja senioralna, 
kampania promocyjna , 
materiały profilaktyczne 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy 
i umiejętności/Inicjowanie 
i promowanie akcji z udziałem 
seniorów w środowisku 
lokalnym, 
pokazujących i 
wykorzystujących ich 
potencjał; Promowanie 
senioralnych 
grup doradczych; 
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów; 
Przeciwdziałanie przemocy 
wobec osób starszych. 
Zdrowie. 
 

Pracownicy banku, 
Policjanci, kuratorzy 
sądowi, Seniorzy 
 

Szkolenie dla 
pracowników 
banków, 
policjantów , 
kuratorów 
sądowych oraz 
samych seniorów 
pod kątem 
podniesienia 
świadomości 
społecznej 
dotyczącej skali 
problemu 
przestępczości 
skierowanej 
przeciwko osobom 
starszym.  

Wrzesień – 
październik 
2017 

Koszty 
przedsięwzięcia 
zostały pokryte w 
całości przez 
fundacje BZ WBK 

6 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu przy 
współpracy z 
Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych w 
Poznaniu  
 

Spotkania z seniorami 
połączone z elementami 
artystyczno – kulturalnymi. – 
pn. Senioralni.  

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy 
i umiejętności/Inicjowanie 
i promowanie akcji z udziałem 
seniorów w środowisku 
lokalnym, 
pokazujących i 
wykorzystujących ich 
potencjał; 
 

Seniorzy z powiatu 
poznańskiego 

Spotkania 
profilaktyczne 
połączone z 
występem Chóru 
Komedy 
Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 
oraz wizytą w Sali 
Tradycji KWP w 
Poznaniu.   

Październik 
2017 

Działania nie 
obciążają budżetu 
KWP                 w 
Poznaniu, 
realizowane w 
ramach służby   

7 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Realizowano usługi  z zakresu 
poradnictwa zawodowego: 
konsultacje uwzględniające 
indywidualną problematykę 

Priorytet II Aktywność 
 
Cel operacyjny Wzrost 
aktywności zawodowej 

Osoby 50+ 
Osoby 60+ 
 
Łączna liczba klientów  z 

Wzrost wiedzy i 
umiejętności 
przydatnych przy 
podejmowaniu 

Usługi 
doradcze 
dostępne 
były dla 

Fundusz Pracy 



zawodową, możliwości 
dopasowania obszaru 
zawodowego do swoich 
kompetencji  i stanu zdrowia 
oraz zajęcia grupowe 
rozwijające umiejętności w 
zakresie aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia na 
współczesnym rynku pracy oraz 
umiejętności  społeczne 
zwiększające komfort 
ogólnożyciowego 
funkcjonowania w różnych 
relacjach interpersonalnych. 
 

seniorów 
 
Zadanie Wspieranie 
poradnictwa zawodowego 

ww. przedziałów 
wiekowych, które 
skorzystały z usług 
doradczych wyniosła w 
2017 roku 254 osoby. 

decyzji 
zawodowych  
i w poruszaniu się 
po współczesnym 
rynku pracy, 
zwiększanie 
aktywności  
społeczno – 
zawodowej osób 
starszych. 

osób 
zaintereso
wanych 
przez cały 
2017 rok. 

8 Zakrzewski Dom 
Kultury 
 
 

Prezentacja projektu pt. „O! 
Matko”, podczas VIII 
Międzynarodowego 
Interdyscyplinarnego Festiwalu 
„Nowe Epifanie/Gorzkie żale” w 
Warszawie.  
 

1.Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
oraz ich zaangażowania w 
kulturę/Wspieranie rozwoju 
zainteresowań kulturalnych 
seniorów, w tym m.in. 
propagowanie kreatywności i 
twórczości amatorskiej 

Seniorzy z 
Zakrzewa/brak danych 

„O! Matko” to 
projekt 
interdyscyplinarny 
łączący rozmaite 
praktyki 
performatywne 
(sztuka 
partycypacyjna, 
taniec nowoczesny 
i literacki) oraz 
kolejne wydarzenie 
realizowane w 
Zakrzewie wraz z 
seniorami i 
młodzieżą, 
skoncentrowane na 
ważnych kwestiach 
społecznych, jakimi 
są stymulacja do 
twórczych działań 
osób w podeszłym 
wieku oraz 
aktywizacja 
kulturalna terenów  
wiejskich.  
   

Marzec/kw
iecień 

2017 środki 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego i  
środki własne, z 
SWW 13.000,00 



9 Zakrzewski Dom 
Kultury  
 

Projekt BOLERO  Seniorzy z 
Zakrzewa/brak danych 

Spektakl ten jest  

kolejnym 

wydarzeniem 

realizowanym w 

Zakrzewie wraz z 

seniorami i 

młodzieżą, 

skoncentrowanym 

na ważnych 

kwestiach 

społecznych, jakimi 

są stymulacja do 

twórczych działań 

osób w podeszłym 

wieku oraz 

aktywizacja 

kulturalna terenów 

wiejskich. w 

spektaklu oprócz 15 

seniorów z zespołu 

Wrzos bierze udział 

8 artystów  

profesjonalnych 

oraz młodzież z 

zespołu Pieśni i 

Tańca Rodlanie z 

Zakrzewa. 

Grudzień 
2017  

13.000 ze 
środków SWW 

10 Fundacja Altum 
   
  
  
 
 

Przeprowadzenie badań 
dotyczących pracowników 
instytucji artystycznych, którzy 
ukończyli  50 rok życia i ich 
aspiracji zawodowych. 
 

1.Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
oraz ich zaangażowania w 
kulturę/Wspieranie rozwoju 
zainteresowań kulturalnych 
seniorów, w tym m.in. 
propagowanie kreatywności i 
twórczości amatorskiej 

Badania objęły 
następujące instytucje: 
Teatr Wielki im. 
Stanisława Moniuszki w 
Poznaniu 
Teatr Nowy im. 
Tadeusza Łomnickiego 
w Poznaniu 
Polski Teatr Tańca – 

- badania ilościowe 
(ankiety wśród 
pracowników) 
- badania 
jakościowe 
(wywiad grupowy z 
dyrektorami 
wszystkich 
instytucji 

Kwiecień 
2017  

14.500,00 
środki Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 
 



Balet Poznański 
Filharmonię Poznańską 
im. T. Szeligowskiego 
Orkiestrę Kameralną 
Polskiego Radia 
„Amadeus” 
Teatr im. A. Fredry w 
Gnieźnie 
Teatr im. W. 
Bogusławskiego w 
Kaliszu 
Filharmonię Kaliską 
Teatr Muzyczny w 
Poznaniu 
Teatr Animacji w 
Poznaniu 
Teatr Polski w Poznaniu 
Estradę Poznańską. 
 

artystycznych 
Województwa 
Wielkopolskiego) 
- przedstawienie 
szczegółowego 
raportu z badań. 
 

11 Stowarzyszenie 

Kalisz Literacki 

 
 

Dofinansowanie w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

działania w dziedzinie 

kultury, zadanie pn. Sztuka w 

oknie 60 + 

 

3. Realizacja projektów 
służących wspieraniu rozwoju 
kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Seniorzy z Kalisza  Warsztaty ze street 
artu dla seniorów  

2017-05-
01 
2017-12-
31 

Dotacja: 8 000,00 
zł środki z 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  

12 Fundacja 

Wspierania 

Twórczości, 

Kultury i Sztuki 

"Ars" 

 

Dofinansowanie w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

działania w dziedzinie 

kultury, zadanie pn. Warsztaty 

teatralne dla seniorów wokół 

spektaklu teatralnego 

"neSTORY", aktywizujące do 

czynnego uczestnictwa w 

kulturze. 

 

 2. Realizacja przedsięwzięć 
artystycznych, służących 
popularyzacji różnych dziedzin 
sztuki oraz zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Seniorzy  Założeniem 
projektu jest 
organizacja 
warsztatów dla 
seniorów, 
podnoszących ich 
kompetencje 
kulturalne oraz 
zachęcające ich do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
kulturze oraz 
samodzielnego 

2017-08-
15 
2017-12-
16 

Dotacja: 12 
000,00 zł 
środki z 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28410
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=28410
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=29109


tworzenia kultury. 
Projekt skierowany 
jest do artystów w 
wieku senioralnym, 
którzy dzięki 
organizowanym dla 
nich panelom, 
warsztatom i 
kursom otrzymają 
narzędzia do 
późniejszej pracy z 
seniorami-
amatorami na 
zasadzie kursów 
mistrzowskich lub 
mentorskich. 

13 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 
 

Dofinansowanie w ramach 
otwartego konkursu ofert na 
działania w dziedzinie 
kultury, zadanie pn. 10 lat 
aktywności seniorów UTW na 
rzecz małych ojczyzn 
południowej 
Wielkopolski. 

5. Praca u podstaw w XXI 
wieku - realizacja projektów 
kulturalnych o charakterze 
społecznym. 

Seniorzy z Południowej 
Wielkopolski  / Seniorzy 
z Ostrowa 
Wielkopolskiego  

Warsztaty 
taneczne, warsztaty 
chóralne , 
warsztaty z zakresu 
mody, piknik 
integracyjny, 
debata na temat 
współpracy 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i 
władz 
samorządowych  

2017-04-
10 
2017-07-
07 

10 000,00 zł  
środki z 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 

14 Wielkopolskie 
Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

Otwarte konkursy ofert 
skierowane były do 
organizacji 
pozarządowych oraz 
podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Zrealizowane działania 

Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa. 
 
Popularyzacja 
walorów 
turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego 
wśród turystów 
przybywających do 
województwa 

04.05.2017 
- 

31.10.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 20 000 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 20 000 

zł 
(powierzenie 

realizacji zadania) 

15 Lokalna 
Organizacja 

Organizacja konferencji pt.: 
"Turystyka rowerowa w 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 

05.06.2017 
- 

Koszt całkowity 
zadania: 



Turystyczna 
"MARINA" 

Wielkopolsce" seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

(rajdy, imprezy, 
konferencja itp.) 
skierowane były do 
szerokiego grona 
odbiorców, w tym dzieci 
i młodzieży oraz osób w 
wieku 50 +. W 
złożonych 
sprawozdaniach 
organizatorzy 
poszczególnych 
przedsięwzięć 
zadeklarowali, iż w 
zadaniach uczestniczyły 
osoby starsze. 

wielkopolskiego. 
 
Aktywizacja i 
zachęcanie 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego do 
aktywności 
ruchowej i 
poznawania 
walorów 
turystycznych 
Wielkopolski. 

30.11.2017 19 998,75 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 

19 998,75 zł 
(powierzenie 

realizacji zadania) 

16 Organizacja 
Turystyczna 
Północnej 
Wielkopolski 
"Dolina Noteci" 
w Pile 

Organizacja otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

18.04.2017 
- 

28.05.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 

20 349,99 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 

19 999,99 zł 
(powierzenie 

realizacji zadania) 

17 Klaster 
Turystyczny 
"Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce" 

"Weekend na Szlaku 
Piastowskim" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

01.04.2017 
- 

30.06.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 46 

328,24 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 40 000 

zł 

18 PTTK Zarząd 
Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

56 Ogólnopolski Rajd "Jesień 
Chopinowska" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

05.06.2017 
- 

30.09.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 24 000 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 2 000 

zł 

19 Lokalna 
Organizacja 

Spływ Kajakowy "Szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 

04.05.2017 
- 

Koszt całkowity 
zadania: 



Turystyczna 
"MARINA" 

seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

31.08.2017 12 360,41 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 6 100 

zł 

20 Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Turystyki i 
Rekreacji 
Wodnej WARTA 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego 
"Poznaj Wielkopolskę z kajaka - 
4 Pory Roku" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

03.04.2017 
- 

10.12.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 

25 415,82 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 4 000 

zł 

21 PTTK ODDZIAŁ H. 
CEGIELSKI – 
POZNAŃ S.A. 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego 
(51 Rajd wiosenny „Ruszaj się 
bo zardzewiejesz”) 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

01.04.2017 
- 

14.05.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 6 817,11 

zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 2 200 

zł 

22 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

XL Ogólnopolski Wiosenny Rajd 
do Kobylnicy 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

03.04.2017 
- 

30.04.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 

28 107,48 zł  

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 5 000 

zł 

23 PTTK Oddział w 
Kościanie 

Organizacja rajdu turystycznego 
"40 Rajd Kolarski im. D. 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 

05.06.2017 
- 

Koszt całkowity 
zadania: 8 108 zł 



Chłapowskiego do Turwi" seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

30.10.2017 Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 2 000 

zł 

24 Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
"Życie jest 
piękne" 

Rajd Rowerowy "Majówka z 
ABC" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

03.04.2017 
- 

31.05.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 33 

663,86 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 6 000 

zł 

25 Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Turystyki i 
Rekreacji 
Wodnej WARTA 

19. Spływ Kajakowy "Integracja 
2017" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

03.04.2017 
- 

08.08.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 

45 594,13 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 5 000 

zł 

26 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

XXXI Ogólnopolski Rajd Szlakiem 
Powstania Wielkopolskiego do 
Lusowa 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

05.09.2017 
- 

31.10.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 

29 017,47 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 
5 000,00 zł 

27 Fundacja 
"Gościnna 

XIII Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Wyścigach 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 

04.05.2017 
- 

Koszt całkowity 
zadania: 



Wielkopolska" Drezyn Ręcznych seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

14.10.2017 67 722,02 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 

14 250,02 zł 

28 Organizacja 
Turystyczna 
Leszno-Region w 
Lesznie 

Spływ Kajakowy "Konwaliowym 
Szlakiem Kajakowym" 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

08.05.2017 
- 

30.06.2017 

Koszt całkowity 
zadania: 7 777 zł 

Dotacja z budżetu 
woj.wlkp.: 4 500 

zł 

29 Katedra i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej wraz 
z  
Katedrą Chemii i  
Biochemii 
Klinicznej  
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  
ul. Fredry 

IV Ogólnopolska Konferencja  
Naukowa „Dietetyka  
gerontologiczna  
– 
wyzwania  
i szanse” 

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad  
niesprawnym seniorem 

Dietetycy,  
pielęgniarki,  
opiekunowie osób  
starszych,  
fizjoterapeuci,  
psycholodzy, osoby  
świadczące usługi  
na rzecz osób  
starszych, studenci,  
doktoranci 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

04.03.2017
r 

Źródło  
finansowania  
– wpłaty od  
uczestników  
konferencji 

30 Pracownia 
Geriatrii  
Katedra i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej  
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  
ul. Fredry 10   

Biała sobota Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad niesprawnym seniorem 

Osoby w wieku  
Podeszłym,  
Studenci: medycyna, 
farmacja, dietetyka, 
fizjoterapia 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

08.04.2017 Brak 



Poznań 
 

31 Pracownia 
Pielęgniarstwa 
Społecznego 
Katedry i Zakładu 
Profilaktyki 
Zdrowotnej 
we współpracy z 
Pracownią 
Geriatrii Katedry 
i Kliniki 
Medycyny 
Paliatywnej 
Uniwersytetu 
Medycznego im. 
Karola 
Marcinkowskieg
o w Poznaniu 

IX Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa "Człowiek w wieku 
podeszłym we współczesnym 
społeczeństwie: Senior w 
zdrowiu i chorobie" 

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad niesprawnym seniorem 

Lekarze, dietetycy,  
pielęgniarki,  
opiekunowie osób  
starszych,  
fizjoterapeuci,  
psycholodzy, osoby  
świadczące usługi  
na rzecz osób  
starszych, studenci,  
doktoranci 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

02.06.2017
r 

Źródło  
finansowania  
– wpłaty od  
uczestników  
konferencji 

32 Pracownia 
Geriatrii  
Katedra i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej  
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  
ul. Fredry 10   
Poznań 

Studia Podyplomowe 
Geriatria 
z Elementami  
Opieki Długoterminowej i  
Medycyny Paliatywnej 
Edycja IV 

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad  
niesprawnym seniorem 

Lekarze,  
pielęgniarki,  
fizjoterapeuci,  
rehabilitanci,  
specjaliści w terapii  
zajęciowej,  
promotorzy   
zdrowia,  
psychologowie,  
socjologowie,  
opiekunowie  
społeczni 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

2017r Źródło  
finansowania  
– wpłaty od  
uczestników  
 

33 Pracownia 
Geriatrii  
Katedra i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej  
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  

Projekt „ENRICHME” w ramach 
Horyzont 2020 
 

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad niesprawnym seniorem 

Osoby w wieku  
podeszłym 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów  

2017r Źródło  
finasowania  
– środki  
otrzymane z  
Unii  
Europejskiej  
w ramach  
Horyzont  
2020 



ul. Fredry 10   
Poznań 

34 Pracownia 
Geriatrii, Katedra 
i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej, 
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  
ul. Fredry 

II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa 
GERIATRIA i MEDYCYNA 
PALIATYWNA 

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad  
niesprawnym seniorem 

Lekarze, 
pielęgniarki, 
fizjoterapeuci,  
opiekunowie osób  
starszych,  
psycholodzy, osoby  
świadczące usługi  
na rzecz osób  
starszych, studenci,  
doktoranci 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

03.06.2017
r 
 
Konferencj
a 
organizow
ana w 
Bydgoszczy 

Źródło  
finansowania  
– wpłaty od  
uczestników  
konferencji 

35 Pracownia 
Geriatrii  
Katedra i Klinika  
Medycyny  
Paliatywnej  
Uniwersytet  
Medyczny im. K.  
Marcinkowskieg
o  
ul. Fredry 10   
Poznań  

Studencki Punkt Konsultacyjny – 
porady dietetyka  

Edukacja/Podniesie 
kompetencji  
osób wspierających seniorów/  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat  
podstaw samoopieki i opieki 
nad  
niesprawnym seniorem 

Osoby w wieku  
Podeszłym 
Studenci dietetyki 

Podniesienie  
kompetencji osób  
wspierających  
seniorów 

2017 Brak 

36 Departament 
Zdrowia UMWW 
 

6 programów profilaktycznych 
realizowanych przez podmioty 
lecznicze w ramach przyznanych 
dotacji z budżetu województwa 
wielkopolskiego:  
1.Program psychiatryczny 
terapeutyczno-rehabilitacyjny 
połączony z aktywizacją 
pacjentów 
2.Program profilaktyczny 
wczesnego wykrywania raka 
płuc 
3.Program profilaktyczny 
wczesnego wykrywania gruźlicy 
4.Program profilaktyczny 
schorzeń układu oddechowego 
5.Program profilaktyki i 

PRIORYTET III 
Rehabilitacja  i profilaktyka 
zdrowotna osób z 
niepełnosprawnościami 
 
Cel Operacyjny 1 
Poprawa jakości zdrowia osób 
z niepełnosprawnościami 
 
Zadanie: Promowanie i 
wspieranie programów 
profilaktycznych 

 27 224  mieszkańców 
Województwa 
Wielkopolskiego  

Profilaktyka  
i Promocja zdrowia 

Kwiecień  - 
Grudzień 
2017 

1.859.500 zł 
(Środki 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego) 



wczesnego wykrywania chorób 
układu moczowo-płciowego 
mężczyzn 
6. Program  profilaktyki i 
wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych 
dolnego przewodu 
pokarmowego 

37 Departament 
Zdrowia UMWW 
 
 

Promocja zdrowia psychicznego: 

• otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych na 
rzecz  promowania i wspieranie 
działań edukacyjnych i 
profilaktycznych w zakresie 
zdrowia psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski – 
dotacje przyznane dla 2 
podmiotów. 

• Otwarty konkurs dla 
organizacji pozarządowych na 
rzecz promowania idei 
krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski oraz 
działania na rzecz poprawy 
jakości życia osób z cukrzycą 
typu 2 

• mały grant – przyznano środki 
na projekt w ramach zadania 
publicznego WW w dziedzinie 
ochrony i promocji zdrowia pn. 
Warsztaty rehabilitacyjne dla 
osób z chorobą Parkinsona 

 

PRIORYTET III 
Rehabilitacja  i profilaktyka 
zdrowotna osób z 
niepełnosprawnościami 
 
Cel Operacyjny 1 
Poprawa jakości zdrowia osób 
z niepełnosprawnościami 
 
Zadanie: Promowanie i 
wspieranie programów 
profilaktycznych 

Mieszkańcy 
Wielkopolski  

Promocja zdrowia 
psychicznego 

Czerwiec/
Grudzień 
2017 
 
 
 
 
Wrzesień/
Grudzień2
017  
 
 
Listopad/G
rudzień 
2017 

22 924 zł (Środki 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego) 
 
 
 
 
 
30 000zł (środki 
Samorządu WW) 
 
 
9 880 zł (środki  
Samorządu WW) 

 


