
  
 

PLAN DZIAŁAŃ 
 

na 2019 rok 
 

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. Realizacja działań na 
rzecz wsparcia 
rodzin i opiekunów 
osób starszych 
niesamodzielnych 

3. Realizacja 
subregionalnych 
i/lub regionalnych 
przedsięwzięć 
prezentujących 
pozytywny 
wizerunek seniora 
i/lub promujących 
aktywny styl życia 

1. Edukacja/Upowszechnienie 
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/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 

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 2018 r, poz. 450) 

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 - 
listopad 

290.000,00 zł 
– środki SWW 



osób starszych 
4. Popularyzowanie 

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

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 
 

X 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 4 tys. zwiedzających, 
ok. 100 wystawców. 

Rozwój sektora tzw. 
„srebrnej gospodarki” 

9-10 
października 
2019 

25.100,00 zł – 
środki SWW 

Konkurs Viva! Wielkopolski 

Senior– edycja 2019 

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 
we współdziałaniu z 
członkami Zespołu ds. 
polityki senioralnej, 
które w 2017r wyróżniły 
się swoimi działaniami 
na tle innych 
(maksymalnie 2 
kandydatów z każdego 
Powiatu/Miasta) 

Przyznanie tytułu 
Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 2019 

Czerwiec – 
październik 
2019 

16 700,00zł 
Środki SWW 

Spotkanie Wielkopolskich 

Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku 

1. Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 

Przedstawiciele 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z 
Wielkopolski 

Wspieranie działań 
UTW na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego, 

Wrzesień 
2019r. 

44 000,00 zł 
środki SWW 



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/Upowszechnianie 
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 

poprzez 
profesjonalizację 
istniejących UTW, 
integrację środowiska 
na rzecz bardziej 
efektywnej 
współpracy oraz 
szerzenie informacji 
na temat UTW na 
terenie województwa.  

2 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
 

Świadczenie usług z zakresu 
poradnictwa zawodowego: 
konsultacje uwzględniające 
indywidualną problematykę 
zawodową, możliwości 
dopasowania obszaru 
zawodowego do swoich 
kompetencji  i stanu zdrowia 

Priorytet II  
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 
Cel operacyjny Wzrost aktywności 

Osoby 50+ 
Osoby 60+ 
 

Wzrost wiedzy  
i umiejętności 
przydatnych przy 
podejmowaniu decyzji 
zawodowych  
i w poruszaniu się po 
współczesnym rynku 
pracy, zwiększanie 

Dostępność 
usług 
doradczych 
przez cały 
rok. 

Fundusz 
Pracy 



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. 
 

zawodowej seniorów 
 
Zadanie Wspieranie poradnictwa 
zawodowego 

aktywności  społeczno 
– zawodowej osób 
starszych. 

3 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu za 
pośrednictwem 
powiatowych 
urzędów pracy 

Wsparcie w aktywnym 
poszukiwaniu pracy m.in. 
przez działania na rzecz 
podnoszenia kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych 
oraz ich lepszego 
dopasowania do potrzeb 
rynku pracy, wsparcie w 
zdobyciu doświadczenia 
zawodowego, poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo 
pracy, doposażenie miejsca 
pracy oraz inne instrumenty 
wymienione w ustawie o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy; 
wsparcie będzie 
poprzedzone identyfikacją 
indywidualnych potrzeb 

w ramach: 
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 
Działanie 6.1 Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy –
projekty realizowane przez 
PSZ  

Aktywność/ Wzrost aktywności 
zawodowej seniorów/ Wspieranie 
poradnictwa zawodowego,  
w tym 
m.in. wspieranie usług 
świadczonych 
indywidualnym osobom. 

Osoby powyżej 50 roku 
życia pozostające bez 
pracy zarejestrowane w 
PUP zakwalifikowane 
do profilu pomocy I 
(tzw. bezrobotni 
aktywni) lub profilu 
pomocy II (tzw. 
wymagający wsparcia) 
w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy, (rezygnacja z 
profilowania nastąpi w 
dniu, w którym zacznie 
obowiązywać 
znowelizowana ustawa 
regulująca 
funkcjonowanie PUP) 

Wzrost zatrudnienia 
osób bezrobotnych, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

 

 

2019  r. Limit 
Funduszu 
Pracy 
przeznaczony 
na Działanie 
6.1 WRPO 
2014+ w 2019 
roku 
41 
463 299,00 zł.   
 
Całkowity 
koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznaczni
e oszacować 
koszt 
działania. 
  
Źródło 
finansowania: 
EFS wkład UE, 
wkład 
krajowy 



 
Tryb pozakonkursowy  
realizowany przez 
powiatowe urzędy pracy. 

4 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
poprzez projekty 
konkursowe 
 

Wsparcie będzie realizowane 
w zakresie instrumentów i 
usług rynku pracy zgodnie z 
ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  

w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 
Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 

Aktywność/ Wzrost aktywności 
zawodowej seniorów/ Wspieranie 
poradnictwa zawodowego, w tym 
m.in. wspieranie usług 
świadczonych 
indywidualnym osobom. 

Osoby powyżej 50 roku 
życia bezrobotne oraz 
bierne zawodowo, ale 
również pracujące 
znajdujące się w 
szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Celem działania jest 
wzrost zatrudnienia 
oraz poprawa sytuacji 
na rynku pracy osób 
bezrobotnych, 
poszukujących pracy, i 
biernych zawodowo i 
pracujących, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

 

2019 r. W roku 2019 
będzie trwała 
kontynuacja 
działań 
realizowanyc
h projektów 
oraz planuje 
się pozostałą 
kontraktację 
środków z 
konkursu z 
2017 r. (3 571 
434,56 zł) 
oraz 
kontraktację 
części 
środków z 
konkursu z 
2018 r., 
którego 
alokacja 
wynosi  80 
740 861,91 zł.  
 
Całkowity 
koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznaczni
e oszacować 
koszt 
działania.  
 



Źródło 
finansowania: 
EFS -wkład 
UE, wkład 
krajowy 

5 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 
z 
Wojewódzką 
Stacją 
Sanitarno- 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 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 
społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych 
– działającej 
kompleksowo 
na rzecz osób 
starszych. 
 
 

2019 rok. Działania nie 
obciążają 
budżetu KWP                 
w Poznaniu, 
realizowane 
w ramach 
służby  bądź 
też w salach 
wykładowych 
podmiotów 
współpracują
cych. 



6 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu przy 
współpracy z 
Wojewódzką 
Stacją 
Sanitarno- 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Wojewódzką 
Komendą 
Państwowej 
Straży Pożarnej w 
Poznaniu oraz 
Korporacją 
Kominiarzy 
Polskich i 
Wydziałem 
Zarządzania 
Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa  
Urzędu Miasta 
Poznania. 
 
 

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 
kompleksowo 
na rzecz osób 
starszych. 
 

Październik 
2019. 

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

7 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 

Szkolenie dla pracowników 
banku. 

Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów. 
 

Pracownicy banku. 
 

Szkolenie pod kątem 
podniesienia 
świadomości 
pracowników banków 
dotyczącej skali 

IV kwartał 
2019 roku. 

Koszty 
przedsięwzięc
ia pokryte w 
całości przez 
PKO BP. 



z Bankiem PKO 
BP. 
 

problemu 
przestępczości 
skierowanej przeciwko 
osobom starszym. 
 

8 
 

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

Spotkania z seniorami 
połączone z elementami 
edukacyjnymi 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. 

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa 
seniorów podczas 
spotkań 
profilaktycznych 
połączonych z wizytą 
w Sali Tradycji KWP 
w Poznaniu, pokazem 
sprzętu policyjnego 
oraz tresurą psów 
służbowych.   
  

Październik 
2019. 

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

9 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 
z Rzecznikiem 
Wojewody ds. 
Ochrony Praw 
Człowieka, ROPS 
oraz Zespołem 
Kuratorów 
Sądowych Sądu 
Okręgowego 
w Poznaniu. 

Konferencja traktująca o 
bezpieczeństwie seniorów w 
aspekcie respektowania 
praw człowieka. 

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

Seniorzy Województwa 
wielkopolskiego; 
Instytucje związane 
z zapewnieniem 
bezpieczeństwa 
seniorom.   
 

Edukowanie seniorów 
w problematyce ich 
praw oraz możliwości 
pomocy w przypadku 
zaistnienia sytuacji 
kryzysowych. 
 

Pierwsze 
półrocze 
2019 roku. 

Koszty 
przedsięwzięc
ia pokryte 
przez 
partnerów 
projektu. 

10 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Caritas 
Archidiecezji 

Cykl spotkań 
profilaktycznych z osobami 
starszymi zrzeszonymi w 
Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej 

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

Seniorzy Województwa 
wielkopolskiego. 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w zakresie 
wpływu 
prawidłowych 
zachowań w sytuacji 
zagrożenia - na ich  

Od II 
kwartału 
2019 roku. 

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



Poznańskiej. 
 

ich 
potencjał; 
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu przy 
współpracy z 
Uniwersytetem 
Srebrnego Wieku 
w Poznaniu. 
 

Wykłady dla słuchaczy 
Uniwersytetu  Srebrnego 
Wieku. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności/Inicjowanie 
i promowanie akcji z udziałem 
seniorów w środowisku lokalnym, 
pokazujących i wykorzystujących 
ich 
potencjał; 
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
i publicznego seniorów. 
 

Seniorzy zrzeszeni 
w Uniwersytecie 
Srebrnego Wieku 
w Poznaniu. 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w zakresie 
wpływu 
prawidłowych 
zachowań w sytuacji 
zagrożenia - na ich  
własne 
bezpieczeństwo. 

Od I 
kwartału 
2019 roku. 

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

12 Departament 
Sportu i Turystyki 
UMWW 

„Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego”. Zadania 
wyłonione w drodze 
otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadań 

Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 

Organizatorzy 
wymienionych 
projektów 
zadeklarowali w 
złożonych ofertach, iż 
udział w nich wezmą 
osoby starsze. 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 

Realizacja 
zadań: 

od 
30.03.2019 

do 
31.12.2019 

Planowany 
koszt 
całkowity 
wymienionyc
h zadań: 
150 747,75 zł 
 
Wysokość 
dotacji 
udzielonych z 



publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2019:   
 
– X Spływ kajakowy 
„Szlakiem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski” (organizator: 
Lokalna Organizacja 
Turystyczna „MARINA” w 
Koninie) 
 
– 4 Pory Roku w Kajaku 
(organizator: Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystki i 
Rekreacji Wodnej Warta w 
Poznaniu) 
 
- 58 Ogólnopolski Rajd 
„Jesień Chopinowska” 
(organizator: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-
krajoznawcze Zarząd 
Oddziału Ostrów 
Wielkopolski) 
 
-  53 Wiosenny Rajd 
Turystyczno-Krajoznawczy 
pn."Ruszaj się bo 
zardzewiejesz" (organizator: 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział H.CEGIELSKI - 
Poznań S.A.) 
 
- Wielka Pętla Wielkopolska 
w 5 dni łodzią wioślarską 
(organizator: Towarzystwo 
Wioślarzy Masters Poznań) 
 
- Organizacja V 

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

turystyki i 
krajoznawstwa.  

 Edukacja 
krajoznawcza. 

 Popularyzacja 
walorów 
turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego 
wśród turystów 
przybywających do 
województwa 
wielkopolskiego. 

budżetu 
województwa 
wielkopolskie
go: 71 700 zł.  
 
 



Ogólnopolskiego Rajdu 
"Śrem i okolice z siodełka 
roweru" (organizator: 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział H.CEGIELSKI - 
Poznań S.A.) 
 
-  Organizacja imprezy 
zamykającej rowerowy 
sezon turystyczny w regionie 
śremskim "Rowerem do ..." 
(organizator: Unia 
Gospodarcza Regionu 
Śremskiego – Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości) 

13 Departament 
Sportu i Turystyki 
UMWW 

„IV Weekend na Szlaku 
Piastowskim” – zadanie 
realizowane przez Klaster 
Turystyczny „Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce” 
z siedzibą w Gnieźnie. 
 
Zadanie wyłonione w drodze 
otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2019 
– Organizacja akcji 
„Weekend na Szlaku 
Piastowskim”. 

Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 
Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 
dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 
województwa wielkopolskiego” 

„Weekend na Szlaku 
Piastowskim” to zbiór 
różnorodnych 
przedsięwzięć: imprez 
plenerowych/akcji/wyd
arzeń itp., 
odbywających się 
równolegle w różnych 
miejscach Szlaku 
Piastowskiego przez 
cały czas trwania 
„Weekendu…”. 
Wydarzenie ma być 
otwarte dla wszystkich 
osób zainteresowanych 
– mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego oraz 
turystów 
przybywających do 
województwa 
wielkopolskiego. 
 
Organizator planuje, by 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa, 
edukacji 
krajoznawczej 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Popularyzacja 
Szlaku 
Piastowskiego 
wśród turystów i 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

Realizacja 
zadania: 

od 
01.03.2019 

do 
31.07.2019 

Planowany 
koszt 
całkowity 
zadania: 44 
000 zł 
 
Dotacja z 
budżetu 
województwa 
wielkopolskie
go: 40 000 zł.  
 



akcja skierowana była 
do całej społeczności 
regionu Wielkopolski 
oraz Kujaw, z 
uwzględnieniem 
województw 
ościennych. Przewiduje 
się, że w imprezie 
weźmie udział  ok. 10 
000 osób. Charakter 
organizowanych 
wydarzeń dopasowany 
będzie do szerokiego 
grona odbiorców - od 
najmłodszych do 
najstarszych turystów, 
a dobór miejsc 
zapewnia dostępność 
również dla osób 
niepełnosprawnych. 

14 Departament 
Sportu i Turystyki 
UMWW 

„Otwarcie sezonu wodnego 
na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski” – zdanie 
realizowane przez 
Wielkopolską Grupę 
Sportów Wodnych 
KILWATER w Czerwonaku. 
 
Zadanie wyłonione w drodze 
otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie 
powierzenia zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2019 
– Organizacja „Otwarcia 
sezonu wodnego na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski”. 

Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 
Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 
dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 
województwa wielkopolskiego” 

„Otwarcie sezonu 
wodnego na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski” 
będzie jednodniowym 
wydarzeniem 
plenerowym otwartym 
dla wszystkich osób 
zainteresowanych – 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego oraz 
turystów 
przybywających do 
województwa 
wielkopolskiego. 
 
Organizator planuje, że 
w imprezie udział 
weźmie ok. 800 osób – 
osoby dorosłe, osoby 
starsze, dzieci i 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa, 
edukacji 
krajoznawczej 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Popularyzacja 
Wielkiej Pętli 
Wielkopolski wśród 
turystów i 

Realizacja 
zadania: 

od 
01.04.2019 

do 
31.07.2019 

Planowany 
koszt 
całkowity 
zadania: 
24 280 zł 
 
Dotacja z 
budżetu 
województwa 
wielkopolskie
go: 20 000 zł.  
  



młodzież. mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

15 Departament 
Sportu i Turystyki 
UMWW 

Zlecenie inwentaryzacji 
badania/audytu Szlaku 
Piastowskiego pod kątem 
dostępności m. in. dla osób 
starszych (kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2018 r.). 

Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 
Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 
dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 
województwa wielkopolskiego” 

Grupy, do których 
adresowane jest 
działanie: 

 osoby starsze, 

 osoby z niepełno-
sprawnościami, 

 rodziny z dziećmi 
 
Liczba odbiorców: 
nie dotyczy 

Ocena szeroko 
rozumianej 
dostępności Szlaku 
Piastowskiego. 
Identyfikacja dobrych 
praktyk. 
Przygotowanie 
rzetelnej informacji nt. 
dostępności Szlaku 
Piastowskiego m. in. 
dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

2019 r. Szacowany 
koszt: 20 000 
zł 
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 
wielkopolskie
go 

16 

Departament 
Sportu i Turystyki 

UMWW 

Otwarty konkurs ofert 
organizację imprez lub 

jednolitych tematycznie cykli 
imprez: - sportowych o 
randze wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 

wyczynowy), - sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym*, 
subregionalnym, 

wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 

międzynarodowym (sport 
powszechny),na terenie 

województwa 
wielkopolskiego,  (uchwała 

nr 60/2018 z dnia 
13.12.2018) 

Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 

 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 

zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 

Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 

dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 

województwa wielkopolskiego” 
 

Zadania adresowane do 
różnych grup 

odbiorców, w tym osób 
starszych 

- upowszechniania 
kultury fizycznej i 

aktywnego stylu życia 
wśród dzieci 

i młodzieży oraz osób 
dorosłych, w tym 

poprawy stanu ich 
zdrowia 

i sprawności fizycznej, 
zagospodarowania 
czasu wolnego oraz 

zaspokojenia 
potrzeb ruchowych 

poprzez aktywny 
wypoczynek, 

- wzbogacenia oferty 
sportowej i 

rekreacyjnej dla osób 
z 

niepełnosprawnościa
mi, 

- podniesienia rangi 
sportu 

Realizacja 
zadań: 

od 
30.03.2019 

do 
31.12.2019 

Całkowity 
koszt zadań, 

na które 
zostały 
złożone 
oferty: 

8 807 496,70 
zł 
 

762 000 zł – 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowa
nie zadań 



wielkopolskiego w 
kraju i na arenach 

międzynarodowych, 
- zmierzające do 

efektywnego 
wykorzystania 
infrastruktury 

sportowej 
w Wielkopolsce.  

17 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2019 

Organizator 
zadeklarował w ofercie 
przeprowadzenie cyklu 

biegów w różnych 
kategoriach wiekowych 

od kat. 18 do kat.70 
 

Przewidywana liczba 
odbiorców zadania: 

Ok. 17 000 

 

Realizacja 
zadań: 

od 
01.03.2019 

do 
31.12.2019 

140 000 zł w 
roku 2019 

(powierzenie) 
 

Zadanie 
wieloletnie 
2020: 145 

600 zł 
2021: 151 

400 zł 
2022: 157 

500 zł 
2023: 163 

800 zł 

18 

Wielkopolski 
Okręgowy 

Związek Pływacki 
w Poznaniu 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu 

Długodystansowym 2019 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 

 
 

Realizacja 
zadań: 

od 
01.03.2019 

do 
31.12.2019 

50 000 zł w 
roku 2019 

(powierzenie) 
 

Zadanie 
wieloletnie 

2020: 55 000 
zł 

2021: 60 500 
zł 

2022: 66 600 
zł 

2023: 73 200 
zł 

19 Departament 
Wdrażania 
Programu 

Nabór wniosków o 
dofinasowanie w ramach 
Wielkopolskiego 

Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 

1. jednostki samorządu 
terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne 

Promowanie 
włączenia 
społecznego, walka z 

Nie 
przewiduje 
się naboru 

93 969 
867,00 Euro 
(Oś 



Regionalnego 
UMWW 
 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
 

2. uczestnicy PPP 
realizujący projekty 
hybrydowe na rzecz 
partnera publicznego  
3. podmiot będący 
beneficjentem projektu 
pozakonkursowego, 
dotyczącego Szpitala 
klinicznego im. 
Jonschera w Poznaniu w 
obszarze onkologii i 
hematologii dziecięcej. 

ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
 
Projekty podmiotów 
leczniczych o 
znaczeniu 
regionalnym, 
ponadlokalnym i 
lokalnym, polegające 
m.in. na: 
przeprowadzeniu 
niezbędnych z punktu 
widzenia udzielania 
świadczeń 
zdrowotnych prac 
remontowo-
budowlanych, w tym 
w zakresie 
dostosowania 
infrastruktury do 
potrzeb osób 
starszych i z 
niepełnosprawnościa
mi. 
 
Tylko jako komponent 
większego 
kompleksowego 
projektu związany z 
dostosowaniem 
infrastruktury do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościa
mi, osób starszych. 

w 2019 r. w 
trybie 
konkursowy
m. 
 
Możliwe 
jest 
przyznanie 
dofinansow
ania 
projektom 
znajdującym 
się na liście 
rezerwowej. 

Priorytetowa 
9) 
 
Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 

20 Wielkopolski 
Samorządowy 
Zespół Placówek 
Terapeutyczno-
Wychowawczych                
w Cerekwicy 
Nowej 

pedagogizacja Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 

Rodzice wychowanek 
Ośrodka- 40 

Podniesienie poziomu 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy  i 
możliwościach 
wsparcia. 

Cały rok Źródło własne 



21  
 

szkolenie Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 

Pracownicy 
pedagogiczni placówki    
( wychowawcy                  
i nauczyciele) - 48 

Podniesienie poziomu 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy  i 
możliwościach 
wsparcia. 

Cały rok Źródło własne 

22 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centra 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego, 
dla których 
organem 
prowadzącym 
jest Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

1. Prowadzenie kształcenia w 
zawodach: opiekun osoby 
starszej, opiekun w Domu 
Pomocy Społecznej, 
terapeuta zajęciowy. 

2. Warsztaty terapii 
zajęciowej dla seniorów. 

3. 2. Współpraca 
wolontariuszy: uczniów i 
słuchaczy z uniwersytetem 
trzeciego wieku itd. 

4. 3. Programy profilaktyczne. 
5. 4. Wykłady dla seniorów z 

zakresu m.in. profilaktyki 
zdrowotnej, znaczenia 
diety, szkolenia i pokazy z 
zakresu udzielania 
pierwszej,  

6. 5. Wspieranie placówek 
dziennego pobytu, klubów 
i ośrodków oraz  UTW 

7. 6. Organizowanie porad 
lekarzy specjalistów. 

8. 7. terapeuta zajęciowy 
9. 8. Spotkania integracyjne z 

osobami starszymi, 
organizacja imprez 
okolicznościowych itd. 

Priorytet I:  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
Cele operacyjne: 1,2,3,4. 

Osoby starsze 
zamieszkałe na terenie 
Woj. Wlkp.  

1. Integracja 
wewnątrzpokoleniowa 
i międzypokoleniowa  
osób starszych. 
 
2. Pomoc osobom 
starszym                      
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych i 
kosmetycznych.  
3. Profilaktyka 
zdrowotna 
zapewniająca większą 
sprawność w 
zawansowanej 
starości. 
 
4. Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja aktywności 
osób starszych i 
młodzieży, 
upowszechnianie form 
ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu. 
 
5. Wspieranie i 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniowej. 

cały rok Środki 
własne, 
sponsorzy, 
działania 
bezkosztowe.
, wpłaty od 
uczestników  
 



23 Publiczne 
Biblioteki 
Pedagogiczne w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i 
Poznaniu  

Udział w kampaniach 
społeczno-informacyjnych, 
organizacja wystaw 
czasowych itp.   

Priorytet I  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
 
Cele operacyjne 4  
Zadania  1-5 
 

Czytelnicy biblioteki, 
Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,  
Uczniowie i nauczyciele, 
wykładowcy 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 
na temat starości 
wśród społeczeństwa  

Cały rok Środki własne 

24 Centra i Ośrodki 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i 
Poznaniu 

Konferencje, kursy i inne 
formy 
kształcenia/doskonalenia.  

Priorytet I  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
 
Cele operacyjne 4  
 

Zainteresowani 
nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek  

Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
wielkopolskich 
seniorów  

Cały rok  środki 
własne, 
wpłaty 
uczestników, 
inne.  

25 XXX 
Międzynarodowy 
Festiwal 
Folklorystyczny 
"Bukowińskie 
Spotkania" 
Stowarzyszenie 
Pro-senior 
 

Spotkania 3. Realizacja projektów służących 

wspieraniu edukacji kulturalnej i 

rozwoju kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski. 

Mieszkańcy regionów 

biorących udział w 

projekcie 

Dialog 

międzyregionalny 

2019 Całkowity 
koszt: 
31.000zł 
Dotacja 
SWW: 
12.000 zł 

26 Sztuka Cię szuka- 
II warsztaty 
malarskie - 
Żerków 
JAROCIŃSKI 
UNIWERSYTET 
TRZECIEGO 
WIEKU 

Warsztaty Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Studenci uniwersytetu 
trzeciego wieku 
(południowa 
Wielkopolska)  

Przeprowadzenie 
warsztatów 

2019 Całkowity 
koszt: 
8.000 zł 
Dotacja 
SWW: 
6.000 zł 



27 Wspólne prace 
warsztatowe i 
zespół muzyczny 
starszych 
mieszkańców 
Owińsk i dzieci 
niewidomych z 
Ośrodka w 
Owińskach. 
Stowarzyszenie 
Pomocy 
Niewidomym i 
Słabo Widzącym 
Absolwentom 
Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego 
Dla Dzieci 
Niewidomych w 
Owińskach "Być 
Potrzebnym" 
 

Warsztaty 3. Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Osoby słabo widzące , 
osoby starsze, dzieci 

Przeprowadzenie 
warsztatów 

2019 Całkowity 
koszt: 
21. 000 zł 
Dotacja 
SWW: 
10.000 zł 

28 Senioritki w stylu 
retro 
Stowarzyszenie 
Poznańskie 
Senioritki 
 

Warsztaty 3. Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Osoby starsze Przeprowadzenie 
warsztatów 

2019 Całkowity 
koszt: 
10.000 zł 
Dotacja 
SWW: 
10.000 zł 

29 Spotkanie z 
Tańcem, Teatrem 
i Operą 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
"Calisia" w 
Kaliszu 
 

Spotkania 3. Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Osoby starsze Spotkanie 2019 Całkowity 
koszt: 
5.000 zł 
Dotacja 
SWW: 
5.000 zł 
 

30 Śpiewać każdy 
może - 
kontynuacja 
warsztatów 
wokalnych. 

Warsztaty 3. Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Osoby starsze Przeprowadzenie 
warsztatów 

2019 Całkowity 
koszt: 
3.000 zł 
Dotacja 
SWW: 



Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Rychwale 

3.000 zł 

31 Dostępny świat - 
warsztaty i 

przedsięwzięcia 
artystyczne dla 
niewidomych i 

słabowidzących. 
Stowarzyszenie 
Pomocy 

Niewidomym i 
Słabo Widzącym 
Absolwentom 

Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego 
Dla Dzieci 
Niewidomych w 
Owińskach "Być 

Potrzebnym" 

Warsztaty 3. Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej i 
rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 

Osoby słabo widzące  Koncerty i warsztaty 
muzyczne  

2019 Całkowity 
koszt: 
7.500 zł 
Dotacja 
SWW: 
5.000 zł 

 


