
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2018 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 ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
ekologii. 

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 twórczość 

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 2016 r. Nr 1817, 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 

230.000,00 zł – 
środki SWW 



artystyczną osób 
starszych 

4. 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 
 

2 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 2016 r. Nr 1817, 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 
 

3 IX 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” 

19-20 
październik
a 

16.218,94 zł – 
środki SWW 

4 Konkurs Viva! Wielkopolski 

Senior– edycja 2018 

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 2017r 
wyróżniły się swoimi 
działaniami na tle 
innych (maksymalnie 2 
kandydatów z każdego 
Powiatu/Miasta) 
 

Przyznanie tytułu 
Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 
2018 

Maj – 
październik 
2018 

21 881,20zł 
Środki SWW 



5  Wielkopolskie Spotkania UTW   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 starsze – 
przedstawiciele 
wielkopolskich 
uniwersytetów 
trzeciego wieku 

Edukacja 
przedstawicieli 
wielkopolskich 
uniwersytetów 
trzeciego wieku. 
Zajęcia z pierwszej 
pomocy, 
przedstawienie 
platformy moodle – 
e-wielkopolski 
senior, szkolenie z 
pozyskiwania 
środków 
zewnętrznych do 
realizacji 
projektów, UTW 
pod lupą – o 
problemach z 
jakimi borykają się 
UTW. 
 

Wrzesień 
2018r.  

Koszty 22 074,00 
zł  
Środki SWW 



i mobilnych 

6 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  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 

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

Projekt „Przepis na 

wielkopolską 

innowację 

społeczną – usługi 

opiekuńcze dla 

osób zależnych”. 

Liderem projektu 

jest ROPS, 

partnerami: Miasto 

Poznań, Poznańskie 

Centrum 

Superkomputerow

o-Sieciowe. 

Działania 

innowacyjne w 

zakresie innowacji 

społecznych w 

obszarze wsparcia 

rozwoju 

usług/narzędzi/pro

duktów/metod dla 

osób zależnych. W 

ramach zadania 

zrealizowano 58 

indywidualnych 

monitorująco-

kontrolnych z 

innowatorami  oraz 

14 spotkań 

doprecyzowujących 

potrzeby, a także 7 

spotkań 

upowszechniającyc

h, 1 festiwal 

Termin 
realizacji 
projektu: 
01.09.2016 
– 
30.06.2019 
 

Projekt 
współfinansowan
y ze środków EFS 
w ramach PO 
WER 2014.  
Liderem projektu 
jest ROPS, 
partnerami 
projektu: Miasto 
Poznań, 
Poznańskie 
Centrum 
Superkomputero
wo-Sieciowe. 
Budżet projektu 
wynosi: 
2 770 401,59 zł, z 
czego wkład 
własny ROPS i 
partnerów to: 83 
112,05 zł, 
dofinansowanie 
UE: 2 612 211,64 
zł, wydatki ROPS 
w roku 2018 
1 799 567,98 zł 



innowacji, 1 stoisko 

na targach. 

7 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 
społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych 
– działającej 
kompleksowo 
na rzecz osób 
starszych. 
 

Począwszy 
od roku 
2014 – 
priorytet 
lokalny 
Policji 
Wielkopol 
- 
skiej. 

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



8 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 
2018. 

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

9 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 

Szkolenie dla pracowników 
Poczty Polskiej - listonoszy. 

Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego i publicznego 
seniorów; 

Pracownicy Poczty 
Polskiej. 
 

Szkolenie pod 
kątem podniesienia 
świadomości 
listonoszy 

Pierwsze 
półrocze 
2018 roku. 

Koszty 
przedsięwzięcia 
pokryte zostały 
w całości przez 



przy współpracy 
z Pocztą Polską. 
 

 dotyczącej skali 
problemu 
przestępczości 
skierowanej 
przeciwko osobom 
starszym. 

Pocztę Polską. 

10 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. 

Spotkania 
profilaktyczne 
połączone z 
występem Chóru 
Komedy 
Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 
połączonych 
z wizytą w Sali 
Tradycji KWP 
w Poznaniu, 
pokazem sprzętu 
policyjnego oraz 
tresurą psów 
służbowych.   

Październik 
2018. 

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

11 Komenda 
Wojewódzka 
Policji 
w Poznaniu 
przy współpracy 
z Bankiem PKO 
BP 
 

Szkolenie dla pracowników 
banku. 

Bezpieczeństwo/Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego i publicznego 
seniorów. 
 

Pracownicy banku. 
 

Szkolenie pod 
kątem podniesienia 
świadomości 
pracowników 
banków dotyczącej 
skali problemu 
przestępczości 
skierowanej 
przeciwko osobom 
starszym. 

Marzec – 
czerwiec 
2018. 

Koszty 
przedsięwzięcia 
pokryte zostały 
w całości przez 
PKO BP. 

12 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
 

Realizowano usługi  z zakresu 
poradnictwa zawodowego: 
konsultacje uwzględniające 
indywidualną problematykę 
zawodową, możliwości 
dopasowania obszaru 
zawodowego do swoich 
kompetencji  i stanu zdrowia 
oraz zajęcia grupowe 

Priorytet II Aktywność 
 
Cel operacyjny Wzrost 
aktywności zawodowej 
seniorów 
 
Zadanie Wspieranie 
poradnictwa zawodowego 

Osoby 50+ 
Osoby 60+ 
 
Łączna liczba klientów  z 
ww. przedziałów 
wiekowych, które 
skorzystały z usług 
doradczych wyniosła w 
2018 roku 214 osób. 

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

Usługi 
doradcze 
dostępne 
były dla 
osób 
zaintereso
wanych 
przez cały 
2018 rok. 

Fundusz Pracy 



rozwijające umiejętności w 
zakresie aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia na 
współczesnym rynku pracy oraz 
umiejętności  społeczne 
zwiększające komfort 
ogólnożyciowego 
funkcjonowania w różnych 
relacjach interpersonalnych. 
 

zwiększanie 
aktywności  
społeczno – 
zawodowej osób 
starszych. 

13 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Zlecenie Uniwersytetowi im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
wykonania opracowania pt. 
„Kryteria oceny dostępności 
Szlaku Piastowskiego” 

Priorytet II / 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 

Opracowanie 
kryteriów oceny 
szlaku 
turystycznego pn. 
„Szlak Piastowski” 
pod kątem 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnośc
iami, osób 
starszych oraz 
rodzin z dziećmi. 
Uzyskany materiał 
stanowi podstawę 
do 
przeprowadzenia w 
2019 r. 
analizy/audytu 
Szlaku 
Piastowskiego pod 
kątem szeroko 
rozumianej 
dostępności. 

17.08.2018 
- 

30.12.2018 

Koszt: 11 900 zł 
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 
wielkopolskiego 

Zadania wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2018. Uchwała ZWW nr 4668/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 5041/2018 z dnia 7 marca 2018 r. 

14 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 

XLI Ogólnopolski Wiosenny Rajd 
do Kobylnicy 

Priorytet II / Cel operacyjny 3 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką” 
/ Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia 

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

03.04.2018 
- 

30.04.2018 

Koszt: 30 735,86 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 



Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 
 

 
Zrealizowane działania (rajdy, imprezy 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. 
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 
 
Popularyzacja walorów turystycznych 
województwa wielkopolskiego wśród 
turystów przybywających do województwa 
wielkopolskiego. 
 
Aktywizacja i zachęcanie mieszkańców 
województwa wielkopolskiego do aktywności 
ruchowej i poznawania walorów turystycznych 
Wielkopolski. 
 
 

wlkp.: 
6 000 zł) 

15 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział H. 
Cegielskiego – 
Poznań S.A. w 
Poznaniu 

Organizacja 52 Rajdu 
wiosennego pn. „Ruszaj się bo 
zardzewiejesz” 

03.04.2018 
 - 

31.05.2018 

Koszt: 7 357,95 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 2 800 zł) 

16 Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
"Życie jest 
piękne" w 
Lesznie 

Rajd Rowerowy "Majówka z 
ABC" 

18.04.2018 
– 

31.05.2018 

Koszt: 21 170,25 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 5 000 zł) 

17 Unia 
Gospodarcza 
Regionu 
Śremskiego - 
Śremski Ośrodek 
Wspierania 
Małej 
Przedsiębiorczoś
ci w Śremie 

Organizacja otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 

17.05.2018 
- 

30.06.2018 

Koszt: 20 000 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 20 000 zł) 

18 Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
"MARINA" w 
Koninie 

IX Spływ Kajakowy "Szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

14.05.2018 
- 

31.08.2018 

Koszt: 12 676,83 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 6 400 zł) 

19 Klaster 
Turystyczny 
"Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce" 
z siedzibą w 
Gnieźnie 

III Weekend na Szlaku 
Piastowskim 

30.05.2018 
- 

31.08.2018 

Koszt: 44 503,29 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 40 000 zł) 

20 Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

18. Międzynarodowy Spływ 
03.04.2018 

- 
Koszt: 45 948,49 

zł 



Turystyki i 
Rekreacji 
Wodnej WARTA 
w Poznaniu 

Kajakowy "Warta Tour" 31.08.2018  
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 7 500 zł) 

21 PTTK Zarząd 
Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

57 Ogólnopolski Rajd "Jesień 
Chopinowska" 

29.06.2018 
- 

30.09.2018 

Koszt: 24 000 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 2 000 zł) 

22 Fundacja Olandia 
w Prusimiu Organizacja Wielkopolskich 

Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 

04.06.2018 
- 

31.10.2018 

Koszt: 22 002,05 
zł  
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 20 000 zł) 

23 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

XXXII Ogólnopolski Rajd 
Szlakiem Powstania 
Wielkopolskiego do Lusowa 

27.08.2018 
- 

31.10.2018 

Koszt: 43 133,78 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.:  
9 000 zł) 

24 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział w 
Kościanie 

Organizacja 58 Ogólnopolskiego 
Szkoleniowego Zlotu 
Przodowników Turystyki 
Kolarskiej PTTK w Boszkowie 
Letnisku 

03.04.2018 
- 

30.09.2018 

Koszt: 206 321 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 14 000 zł) 

25 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział H. 
Cegielskiego – 
Poznań S.A. w 
Poznaniu 

Organizacja IV Ogólnopolskiego 
Rajdu „Śrem i okolice z siodełka 
roweru” 

22.08.2018 
- 

08.10.2018 

Koszt: 14 320,06 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 10 920 zł) 



26 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

XLI Ogólnopolski Wiosenny Rajd 
do Kobylnicy 

17.05.2018 
- 

30.06.2018 

Koszt: 20 000 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 20 000 zł) 

27 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział H. 
Cegielskiego – 
Poznań S.A. w 
Poznaniu 

Organizacja 52 Rajdu 
wiosennego pn. „Ruszaj się bo 
zardzewiejesz” 

14.05.2018 
- 

31.08.2018 

Koszt: 12 676,83 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. 

wlkp.: 6 400 zł) 

Zadania wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 
roku 2018. Uchwała ZWW nr 4667/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 5062/2018 z dnia 16 marca 2018 r. 

28 

Szkolny Klub 
Sportowy Jantar 
w Racocie 

Wiosenne Biegi Przełajowe - 
Racot 2018 

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

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – ok 
1000 osób, w tym osoby 
starsze 

Otwarte konkursy 
ofert skierowane 
były do organizacji 
pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Cele: 
- upowszechniania 
kultury fizycznej i 
aktywnego stylu 
życia wśród dzieci 
i młodzieży oraz 
osób dorosłych, 
- przeciwdziałania 
patologiom 

01.04.2018 
– 

30.04.2018 

Koszt: 11 500,00 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 3 000 zł) 

29 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez sportowych  
o randze wojewódzkiej 
ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 
wyczynowy) na terenie 
województwa wielkopolskiego 

 
Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców –109 
osób, w tym osoby 
starsze 

14.04.2018 

Koszt: 12 325,00 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 6 500 zł) 

30 
Wielkopolski 
Związek 
Kajakowy w 
Poznaniu 

Mistrzostwa Miasta Poznania,  
Regaty im. Wojciecha 
Skrzypczyńskiego 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – ok 
500 osób, w tym osoby 
starsze 

23.04.2018 
– 

25.05.2018 

Koszt: 13 650,00 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 6 825 zł) 

31 Stowarzyszenie XIV Otwarte Mistrzostwa Organizator nie określił 20.05.2018 Koszt: 19 103,96 



Rowerzystów 
"Odjechani - 
Team Pl" 

Wielkopolski w Kolarstwie 
Górskim XC MTB – Pniewy 
Księże Góry 2018 

grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – 99 
osób, w tym osoby 
starsze 

społecznym, 
- wyrównywania 
szans życiowych 
osób 
niepełnosprawnych
, 
- podniesienia rangi 
sportu 
wielkopolskiego w 
kraju i na arenach 
międzynarodowych
.   

zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 4 700 zł) 

32 
Wielkopolski 
Związek  
Tenisa 
Stołowego  
w Poznaniu 

VII Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka  
w tenisie stołowym 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – 90 
osób, w tym osoby 
starsze 

03.06.2018 

Koszt: 4 458,00 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 3 120 zł) 

33 

Stowarzyszenie 
LA Spartakus w 
Poznaniu 

VI Bieg przełajowy „Grand Prix 
Umultowo 2018” 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – 202 
osoby, w tym osoby 
starsze 

10.06.2018 

Koszt: 19723,73 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 6 686,00 
zł) 

34 

Szkolny Klub 
Sportowy Jantar 
w Racocie 

Bieg Olimpijski - Racot 2018 

 
Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców – ok. 
2000 osób, w tym osoby 
starsze 

15.09.2018 

Koszt: 18251,58 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 3 500,00 
zł) 

35 

Szkolny Klub 
Sportowy Jantar 
w Racocie 

Olimpiada Bez Barier - Racot 
2018 

Impreza sportowa 
kierowana głównie do 
osób z 
niepełnosprawnościami 
w różnym wieku. 
 
Liczba odbiorców – ok. 
500 osób, w tym osoby 
starsze 

01.04.2018 
– 

31.12.2018 

Koszt: 16 445,54 
zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 2 500,00 
zł) 

36 

Szkolny Związek 
Sportowy 
Wielkopolska 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2018 

Organizator 
przeprowadził cykl 
biegów w różnych 
kategoriach wiekowych 
od kat. 18 do kat.70 
 
Liczba odbiorców – ok. 

01.03.2018 
– 

16.12.2018 

Koszt: 70 000 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp. : 70 000,00 
zł) 



17 000 osób, w tym 
osoby starsze 

37 
Wielkopolski 
Okręgowy 
Związek Pływacki 
w Poznaniu 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu Długodystansowym 
2018 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 
Liczba odbiorców –  162 
osoby, w tym osoby 
starsze 

01.06.2018 
– 

30.09.2018 

Koszt: 35 000 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj.  

wlkp.: 35 000 zł 

38 Poznański 
Ośrodek Zdrowia 
Psychicznego                
w Poznaniu 
 

Program psychiatryczny 
terapeutyczno-rehabilitacyjny 
połączony z aktywizacją 
pacjentów 

III. Zdrowie 
2.Wdrażanie programów 
prewencji w zdrowotnej 
opiece senioralnej 

Osoby chorujące na 
schizofrenię i inne 
schorzenia 
przebiegające z 
objawami 
psychotycznymi, 
pacjenci korzystający z 
opieki ambulatoryjnej, 
dla których leczenie 
ambulatoryjne nie jest 
wystarczające. W 
programie wzięły udział 
82 osoby. 

Profilaktyka i 
promocja zdrowia 

28.06.2018             
-
31.12.2018 

Ogółem 70.014,53 
zł                         w 
tym środki 
budżetu WW  - 
70.000,00 zł 

39 Ośrodek 
Profilaktyki i 
Epidemiologii 
Nowotworów im. 
Aliny 
Pienkowskiej S.A.                    
ul. Kazimierza 
Wielkiego 24/26, 
w Poznaniu 

Program profilaktyki i 
wczesnego wykrywania chorób 
układu moczowo-płciowego 
mężczyzn        w województwie 
wielkopolskim 

III. Zdrowie 
2.Wdrażanie programów 
prewencji w zdrowotnej 
opiece senioralnej 

Mężczyźni od 50 roku 
życia bez ograniczenia 
górnej granicy wieku, 
mieszkańcy 59 gmin 
województwa 
wielkopolskiego.       
Wykonano 2.300 badań 
PSA 

Profilaktyka i 
promocja zdrowia 

28.06.2018      
- 
31.12.2018               

ogółem 
312.052,96 zł  
w tym środki 
budżetu WW - 
310.000,00 

40 Ośrodek 
Profilaktyki i 
Epidemiologii 
Nowotworów im. 
Aliny 
Pienkowskiej S.A.                    
ul. Kazimierza 
Wielkiego 24/26, 
w Poznaniu 
 

Program profilaktyki i 
wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego w województwie 
wielkopolskim 

III. Zdrowie  
2.Wdrażanie programów 
prewencji w zdrowotnej 
opiece senioralnej 

Kobiety i mężczyźni 68+  
mieszkańcy 59 gmin 
województwa 
wielkopolskiego 

Profilaktyka i 
promocja zdrowia 

28.06.2018      
- 
31.12.2018 

Ogółem 
201.315,34 zł,                 
w tym środki 
budżetu WW  - 
200.000,00 zł 



41 Wojewódzki 
Specjalistyczny 
ZZOZ Chorób 
Płuc i Gruźlicy                   
w Wolicy 
 

Program profilaktyczny 
schorzeń układu oddechowego 
dla mieszkańców gmin 
województwa wielkopolskiego 

III. Zdrowie  
2.Wdrażanie programów 
prewencji w zdrowotnej 
opiece senioralnej 

Osoby dorosłe. 
Wykonano 2.600 badań 
RTG cyfrowych klatki 
piersiowej, 2.327 badań 
spirometrycznych. 

Profilaktyka i 
promocja zdrowia 

28.06.2018               
-
31.12.2018 

137.540,00 zł 
środki budżetu 
WW 

42 Departament 
Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
 

Szkolenie dla członków Koła 
Seniora Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

IV. Bezpieczeństwo 
3. Profilaktyka i leczenie 
seniorów w zakresie 
uzależnień 

20 byłych pracowników 
UMWW, którzy przeszli 
na emeryturę  

Profilaktyka 
uzależnień 
alkoholowych i/lub 
narkotykowych 

28-
30.09.2018 
r. 

15.855 zł – środki 
z budżetu UMWW 

43 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Koninie  
 
 
 

1.Prowadzenie kształcenia w 
zawodach opiekun medyczny, 
terapeuta zajęciowy, technik 
masażysta. 
 

Priorytet I  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
Cel 3 Tworzenie warunków do 
podnoszenia kwalifikacji 
specjalistów pracujących z 
osobami starszymi. 
Cel 4 upowszechnienie wiedzy 
na temat starzenia. 

Słuchacze  kierunku 
masażysta, terapia 
zajęciowa, opiekun 
medyczny 

1.Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów. 
2. Pomoc osobom 
starszym w zakresie 
opiekuńczych, 
usprawniających, 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych. 
 

Cały rok Środki szkoły 

44 2. Udział w uroczystościach z 
okazji Dnia Seniora w DPS. 

Priorytet I  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
Cel 1 

Pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w 
Koninie 

1.Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniow
ej. Stymulacja 
aktywności osób 
starszych i 
młodzieży 
2.Wspieranie, 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniow

Listopad 
2018 

Środki własne 



ej. 
 

45 3. Spotkanie dla Pensjonariuszy 
dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Koninie 

Priorytet I  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
Cel 1 

Pensjonariusze 
Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w 
Koninie 

1.Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniow
ej. Stymulacja 
aktywności osób 
starszych i 
młodzieży 
2.Wspieranie, 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniow
ej. 

Październik 
2018 

 

46 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Rawiczu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja systematycznych 
wizyt wolontariackich w 
środowiskach osób 
niepełnosprawnych. Słuchacze  
w ramach pracy w kole 
wolontariatu systematycznie 
odwiedzają osoby 
niepełnosprawne i pomagają im 
w zaspakajaniu potrzeb  bio- 
psycho- społecznych. 

Priorytet 1 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 
Cel operacyjny 3 
Zadanie 3 
 
Priorytet 4 
Cel operacyjny 2 
Zadanie 5 
 

Dwa środowiska osób 
wieku starszego 

 1. Zapewnienie 
podstawowych 
potrzeb bio-
psycho- społcznych  
2.Wykonywanie 
czynności 
opiekuńczych i 
pomocowych na 
rzecz samotnych 
seniorów 
3.Zapobieganie 
izolacji i 
osamotnieniu osób 
starszych 
samotnych. 
4. Integracja i 
międzypokoleniow
a . 

cały rok Bezpłatne 
działania na rzecz  
osób 
niepełnosprawnyc
h 

47 Prowadzenie wykładów dla 
słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku w Rawiczu oraz 
Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej  
 Realizowana tematyka to: 
- Udzielanie pierwszej pomocy.  
-Metody samo opieki w 

Priorytet 1 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 

Grupa 35 osób 
słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku oraz 
Dziennego Domu 
Pomocy Spełcznej 

Zapobieganie 
skutkom 
nieprawidłowych 
zachowań 
zdrowotnych   

 

styczeń 
marzec 
,kwiecień, 
maj , 
październik 
,listopad, 
2018 

Bezpłatne 
działania 



warunkach domowych  
Zabiegi kosmetyczne z 
wykorzystaniem środków 
domowych roślinnych 

współpracy 
 
Cel operacyjny 1 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 
Zadanie 4 
 
Priorytet 1 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 
Cel operacyjny 2 
Zadanie 3,4 
 

48 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego Nr 
1 
 w Poznaniu 
 

1.Prowadzenie kształcenia w 
zawodzie: terapeuta zajęciowy 
zajęcia praktyczne z udziałem 
seniorów, 
 
2.Warsztaty zajęciowe dla 
seniorów. Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Poznań                              
ul Nowy Świat 7/11, 
 
3. Przeprowadzono wykłady dla 
seniorów w zakresie  m.in. 
profilaktyki  zdrowotnej,  diety-  
szkolenia i pokazy, 

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 w Poznaniu 
 
 

1. Integracja 
wewnątrzpokolenio
wa i 
międzypokoleniow
a.  
 
 
 
 
2. Pomoc osobom 
starszym w zakresie 
warsztatów 
zajęciowych.  
 

Cały rok 
 
 
 
 

Środki własne 
 
 
 
 



 
4. Wspieranie placówek 
dziennego pobytu  
Stowarzyszenie mali bracia 
Ubogich Poznań ul. 
Dąbrowskiego 18 
Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Poznań  
 ul Nowy Świat 7/11, 
 
5. Spotkania integracyjne osób 
starszych organizacja imprez 
okolicznościowych.  
 
 
 
 
 

 
 
3. Profilaktyka 
zdrowotna 
zapewniająca 
większą sprawność 
w zawansowanej 
starości.  
 
 
 
4. 
Międzypokoleniow
a wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja 
aktywności osób 
starszych i 
młodzieży, 
upowszechnianie 
form ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu.  
 
 
5. Wspieranie i 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniow
ej  
 

49 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Złotowie 
 
 

Praktyki słuchaczy: Opiekun 
Medyczny, Opiekunka dziecięca 

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

ZOL Danuta Kukwisz 
Hospicjum Św. Elżbiety 
w Złotowie 
Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Złotowie 
Marcinek. Niepubliczny 
punkt przedszkolny 
specjalny, Zabajka 

Wspieranie dzieci 
niepełnosprawnych 
o raz osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
swoją wiedzą                                       
i umiejętnościami. 

Cały rok Wkład własny 



 
Cel 1 
Zadanie 3, 4 

50 Kształcenie kadry zajmującej się 
opieką nad osobami 
niepełnosprawnymi oraz 
starszymi 

PRIORYTET l  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 
Cel 1 
Zadanie 3,4 
 

Pracownicy: 
Szpitala Powiatowego 
w Złotowie, ZOL, 
Hospicjum  

Podnoszenie 
kwalifikacji kadr 
instytucji pomocy 
osobom starszym i 
niepełnosprawnym. 

Wrzesień 
2017 – 
sierpień 
2018 r. 

Subwencja 
oświatowa 
 

51 Konferencja Senior Wyzwanie 
współczesności  

PRIORYTET I 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 
Cel 4 
Zadanie 1 

Społeczność lokalna Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
ludzi starszych. 

13 grudnia 
2018r. 

Dofinansowanie 
celowe z DEiN 
UMWW 

52 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
we Wrześni 

Współpraca z Wrzesińskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

Priorytet I Edukacja  
Cel 2  
Zadanie 3. Wspieranie 
systemu kształcenia 
ustawicznego – w tym 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku 
 

Słuchacze WUTW  Wspieranie 
działalności 
poprzez 
nieodpłatne 
użyczanie sal  

2018 rok Działanie 
bezkosztowe 

53 Współpraca z Wrzesińskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

Priorytet I: Edukacja 
Cel 2  
Zadanie 3 Inspirowanie do 
podejmowania działań 

Słuchacze WUTW Opracowywanie 
oferty edukacyjnej 
dla osób starszych  

2018 rok Działanie 
bezkosztowe 



służących tworzeniu ofert 
edukacyjnej dla seniorów 
 
 

 Szkolenia, kursy Priorytet I:  
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
Cel 2  
Zadanie 1 Tworzenie 
warunków do rozwoju dla 
seniorów 
 

Osoby starsze  Prowadzenie 
kursów, w których 
mogą uczestniczyć 
osoby starsze – 
kursy florystyczne, 
kurs opiekuna 
medycznego i 
asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

2018 rok Wpłaty od 
uczestników, 
środki własne 

54 Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Lesznie 

Szkolenie warsztatowe: 
„Jak uczyć się uważności, 
skupienia się i relaksacji w 
przebodźcowanej rzeczywistości 
współczesnego człowieka?” 
 
 

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

Nauczyciele 50 +, 
dyrektorzy szkół, 
pedagodzy. 
 
 

Zwiększenie 
dostępności usług 
edukacyjnych 
realizowanych 
przez CDN 

 

Rok 2018 Środki własne 
CDN, wpłaty 
uczestników 

55 CDN w Pile 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile 
 

Senior w rodzinie - bibliografia Priorytet I 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 

Nauczyciele Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
podstaw 
samoopieki i opieki 
nad niesprawnym 
seniorem 

Kwiecień 
2018 

Środki własne 

56 Projekt Biblioteka dla seniora Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 

Pensjonariusze DPS w 
Pile, 122  

Tworzenie 
warunków do 

Cały rok 
(14 

Środki własne 



wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 
 

udziału w życiu 
kulturalnym 

spotkań) 

57 Kurs komputerowy dla seniorów Priorytet I 
Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
opartych na działaniu i 
współpracy 
 

Nauczyciele 
emerytowani, 5  

Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
nowoczesnych 
technologii 
 
 

Marzec - 
kwiecień 
2018 

Środki własne 

58 CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile  Filia 
Chodzież 

„Prawa pacjenta oraz RODO w 
służbie zdrowia. Spotkanie z p. 
E. Fleischer – pełnomocnikiem 
ds. praw pacjenta. 
 
 

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

Osoby ze stowarzyszeń: 
„Bioderko” i 
„Amazonki”, 28  
 
 
 

Podniesie 
świadomości i 
wiedzy osób 
starszych o 
prawach pacjenta i 
o RODO w służbie 
zdrowia. 
 

18.10.2018  
 
 

Środki własne 
 
 
 
 
 

59  
„Książka dla Seniora” 

Dom Pomocy 
Społecznej w Chodzieży, 
20 

Tworzenie 
warunków do 
udziału w życiu 
kulturalnym 

Maj 2018 Środki własne 
 

60 CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile Filia 
Czarnków 

“Książka dla Seniora” - akcja 
zbierania książek 
 

Dom Pomocy 
Społecznej w Gębicach, 
25  
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy  

Kwiecień - 
maj 2018 
 

Środki własne 
 
 

61 “Geriatria i opieka nad osobami 
starszymi” - wystawki i 
zestawienie bibliograficzne 

Czytelnicy biblioteki osób starszych  
Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
opieki nad osobami 
starszymi 

Lipiec 2018 Środki własne 

62 CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 

“Książka dla Seniora” - akcja 
zbierania książek 
 
 

Dom Pomocy 
Społecznej w Trzciance, 
100  
 

Podniesie 
świadomości i 
wiedzy osób 
starszych 

Kwiecień-
maj 2018 
 
 

Środki własne 
 
 
 



Pile Filia 
Trzcianka 
 

 

63 “Oblicza starości” - aktualizacja 
zestawienia bibliograficznego 

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

Użytkownicy biblioteki Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
podstaw 
samoopieki i opieki 
nad seniorem 

Grudzień 
2018 

Środki własne 

64 CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile  Filia 
Wągrowiec  
 
 
 

Zajęcia czytelnicze 
wykorzystujące teatr ilustracji 
kamishibai (cztery zajęcia)  

Pensjonariusze 
Dziennego Domu 
Seniora w Wągrowcu,  
80  

Wspieranie 
aktywności osób 
starszych  

17.01.2018
  
24.01.2018 
28.03.2018
  
16.05.2018
  

Środki własne  

65 Akcja “Książka dla Seniora”  Priorytet II 

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

 

Pensjonariusze 
Dziennego Domu 
Seniora w Wągrowcu, 
80 

Zwiększenie 
zainteresowań 
seniorów  

Kwiecień-
maj 2018  

Środki własne  

66 Zajęcia czytelnicze  Priorytet I 

Edukacja/Upowszechnienie 

wiedzy na temat 

starzenia/Promowanie idei 

tworzenia programów 

międzypokoleniowej wymiany 

wiedzy i doświadczeń 

opartych na działaniu i 

współpracy 

Pensjonariusze 
Dziennego Domu 
Seniora w Wągrowcu – 
80  
 

Wspieranie 
aktywności osób 
starszych  

Cały rok 
2018 (16 
spotkań)  

Środki własne  

67 CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile Filia Złotów 
 

“Książka dla seniora” -akcja 
zbierania książek 
 
Warsztaty dla 60+ 

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

Dzienny Dom Opieki 
“Senior-Wigor” - 25 
 
“Komputerowy Gang” -
6 
 

Podniesie 
świadomości i 
wiedzy osób 
starszych 

Kwiecień-
maj 2018 
 
listopad 
2018 

Środki własne 



  

68 Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Koninie  
 

Projekt BABCIE HERO STORIES - 
HISTORIE OŻYWIONE 
 
Projekt był realizowany przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Koninie, Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Ratowania Pamięci FRYDHOF, 
Koniński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej Razem, II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Koninie, Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Konina.  

Młodzież II LO w 
Koninie – 7 osób i 
seniorki z Uniwersytetu 
III Wieku -7 osób 

Zwiększenie 
poziomu 
emocjonalnej 
identyfikacji z 
miastem, zarówno 
starszych, jak i 
młodszych 
mieszkańców 
Konina. 

IV-XII 2018 
r. 
(kontynuac
ja w 2019 
r.)   

Środki własne 

69 XXIX 
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 

czerwiec-
sierpień 
2018 

Całkowity koszt: 
30.000 zł 
Dotacja: 
20.000 zł 

70 Wspólne prace 
warsztatowe i 
zespół 
muzyczny 
starszych 
mieszkańców 
Owińsk i dzieci 
niewidomych. 
Stowarzyszenie 
Pomocy 
Niewidomym i 
Słabo Widzącym 
Absolwentom 
Ośrodka 

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

Osoby słabo widzące, 
starsze, 
niepełnosprawne 

Warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych 
i osób starszych z 
Owińsk  

2018-03-
31 
2018-12-
31 

Całkowity koszt: 
21.670 zł  
Dotacja SWW: 
15.000 zł – 



Szkolno- 
Wychowawczego 
Dla Dzieci 
Niewidomych w 
Owińskach "Być 
Potrzebnym" 
 

71 W świecie sztuki 
- co widzimy. 
JAROCIŃSKI 
UNIWERSYTET 
TRZECIEGO 
WIEKU 

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

Studenci uniwersytetu 
trzeciego wieku 
(południowa 
Wielkopolska)  

Wyjazdy do 
Krakowa i 
Śmiełowa  

2018-03-
01 
2018-12-
17 

Całkowity koszt: 
9.900 zł  
Dotacja SWW: 
9.000 zł  

72 Stowarzyszenie 
"strefa Kultury"- 
Projekt: DZIADEK 
DO ORZECHÓW 

Warsztaty 6. Wspieranie projektów 
umożliwiających realizację 
przedsięwzięć na rzecz kultury 
w miejscowościach 
oddalonych od centrów 
kultury. 

Osoby starsze  Wystawienie 
przedstawienia pn. 
„Dziadek do 
Orzechów”  

2018-05-
25 
2018-12-
31 

Całkowity koszt: 
50.000 zł  
Dotacja SWW: 
25.000 zł  

 


