
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2019 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. 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 osób 
starszych. 

4. Popularyzowanie 

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 

295.000,00 zł – 
środki SWW 



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 2018 
– listopad 
2019 

30,000 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 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. 110 wystawców. 

Rozwój sektora 
tzw. „srebrnej 
gospodarki” 

25-26 
październik
a 

29 332,46 zł – 
środki SWW 

4 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+ oraz firmy i 
instytucje, zgłaszane 
przez 
Starostów/Prezydentów
, które w 2018r 
wyróżniły się swoimi 
działaniami w zakresie 
wsparcia osób starszych 

Przyznanie tytułu 
Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 
2019 

Maj – 
październik 
2019 

23 960,60zł 
Środki SWW 

5 Spotkanie Wielkopolskich 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku   

1. Edukacja/Upowszechnie
nie wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie 

Osoby starsze – 
przedstawiciele 
wielkopolskich 

Edukacja 
przedstawicieli 
wielkopolskich 

Wrzesień 
2019r.  

Koszty 50 588,85 
zł  
Środki SWW 



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 
i mobilnych 
 

uniwersytetów 
trzeciego wieku 

uniwersytetów 
trzeciego wieku. 
Zajęcia z pierwszej 
pomocy, kreowania 
wizerunku, 
komunikacji,  
szkolenie z zasad 
pisania projektów. 
 



6 Profesjonalna sesja zdjęciowa 

seniorów 

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

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

Osoby starsze z 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Celem projektu 
było uhonorowanie 
aktywnych 
seniorów z 
Województwa 
Wielkopolskiego i 
kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku osób 
starszych. 

Grudzień 
2019 

Koszty: 5225,00 zł 
Środki SWW 

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

Szkolenie/warsztat pt."Wsparcie 
i zrozumienie"  w ramach 
projektu  z obszaru Aktywnej 
integracji 

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

Instytucje pomocy 
społecznej -  
pracownicy zajmujący 
się usługami 
opiekuńczymi – 17 osób  
 

Działania 
szkoleniowe w celu 
podwyższenia 
jakości usług 
opiekuńczych i w 
celu zapobiegania 
zjawisku wypalenia 
zawodowego 
opiekunek  

Październik 
2019 r.  

1000,00 zł  
Projekt 
współfinansowan
y z EFS w ramach 
WRPO 2014-2020 

8 Social Innovation Approach – 
local pilot w ramach projektu 
Social(i)Makers, testowanie 
aplikacji SOS Homini 

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

Środowiska lokalne we 
Wronkach i w 
Pleszewie, liczba 
uczestników - 20 

Upowszechnianie 
wypracowanych 
innowacji 
społecznych jako 
narzędzia wsparcia 
osób starszych w 
środowisku 
lokalnym 

Sierpień 
2019-
kwiecień 
2020 

160 000,00 zł 
projekt 
finansowany z UE 
w ramach 
programu 
Interreg Europa 
Środkowa 



seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem 

9 Wizyta studyjna oraz warsztat w 
DPS Pleszew w celu prezentacji 
innowacji społecznych (Ogród 
sensoryczny i Stolik Pamięci) 
wypracowanych w Inkubatorze 
WINS 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/  
Propagowanie różnych form 
usług w sektorze usług 
społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem 

Kadra wielkopolskich 
DPS, 23 uczestników 

Upowszechnianie 
przetestowanych w 
Inkubatorze WINS 
innowacji 

Listopad 
2019 r. 

Działania 
finansowane ze 
środków SWW 

10 Upowszechnianie publikacji nt. 
innowacji społecznych 
wypracowanych w ramach 
Inkubatora Innowacji 
Społecznych WINS 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/  
Propagowanie różnych form 
usług w sektorze usług 
społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem 

Potencjalni 
innowatorzy, odbiorcy 
innowacji 

Upowszechnianie 
przetestowanych w 
Inkubatorze WINS 
innowacji 

Listopad- 
grudzień 
2019 

18 779,64 zł 
Działanie 
finansowane ze 
środków SWW 

11 Wdrożenie innowacji 
społecznych w ramach 
Programu Razem Skuteczniej 
BIS (Stolik pamięci, Ogród 
sensoryczny i Asystent Osoby 
Starszej) 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/  
Propagowanie różnych form 
usług w sektorze usług 
społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 

Kadra wielkopolskich 
DPS, długotrwale 
bezrobotni, kadra OPS i 
PUP w powiecie 
pleszewskim i 
słupeckim 

upowszechnianie 
przetestowanych w 
Inkubatorze WINS 
innowacji na rzecz 
zatrudnienia 
długotrwale 
bezrobotnych,  

Wrzesień-
Grudzień 
2020 

200 000,00 zł 
Działanie 
finansowane ze 
środków SWW 



wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem 

12 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 
Epidemiologiczną 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej oraz 
Komendą 
Wojewódzką 
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 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. Działanie nie 
obciążające 
budżetu KWP w 
Poznaniu 
realizowane w 
ramach służby 
bądź też w salach 
wykładowych 
podmiotów 
współpracujących. 

13 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 

Stoisko Prewencyjne podczas 
targów senioralnych  „ Viva 
Seniorzy” 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów – ich wiedzy  
i umiejętności, 

Seniorzy województwa 
wielkopolskiego. 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w 
zakresie wpływu 

2019 rok. Działanie nie 
obciążające 
budżetu KWP  
w Poznaniu 



współpracy 
z Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Komendą 
Wojewódzką 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Ośrodkiem 
Ruchu 
Drogowego w 
Poznaniu, 
Fundacją 
Santander Bank 
Polska, Skoda 
Auto Lab. 
 

promowanie senioralnych 
grup doradczych;  
Bezpieczeństwo / 
Wzmocnienie systemów 
bezpieczeństwa osobistego i 
publicznego seniorów  
Przeciwdziałanie przemocy 
wobec osób starszych. 
Zdrowie. 

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. 

realizowane w 
ramach służby.  
W przypadku 
podmiotów 
współpracujących 
również nie 
obciążające ich 
budżetu ( w 
ramach 
realizowania 
obowiązków 
służbowych). 

14 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. 
 

I półrocze 
2019 roku. 

Koszty 
przedsięwzięcia 
pokryte w całości 
przez PKO BP. 



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

Spotkanie 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 tresury 
psów policyjnych 
oraz pokazem 
sprzętu 
służbowego. 

Październik 
2019 roku. 

Działania nie 
obciążające 
budżetu KWP w 
Poznaniu 
realizowane  
w ramach służby.  

16 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Urzędem 
Wojewódzkim  
w Poznaniu, 
Sądem 
Okręgowym w 
Poznaniu, 
Bankiem PKO BP, 
PFRON. 

Konferencja pn. „Społeczne 
dylematy współczesnego 
seniora”. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
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, 
Instytucje związane  
z zapewnieniem 
bezpieczeństwa 
seniorom. 

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

Wrzesień 
2019 roku. 

Koszty 
przedsięwzięcia 
pokryte przez 
partnerów 
projektu. 

17 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Caritas 
Archidiecezji 
Poznańskiej. 

Cykl spotkań profilaktycznych z 
osobami starszymi zrzeszonymi 
w Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów w środowisku 
lokalnym, pokazujących  
i wykorzystujących ich 
potencjał; promowanie 
senioralnych grup doradczych;  
Bezpieczeństwo / 
Wzmocnienie systemów 
bezpieczeństwa osobistego 
 i publicznego seniorów  
Przeciwdziałanie przemocy 

Seniorzy Województwa 
wielkopolskiego. 

Podniesienie 
świadomości 
seniorów w 
zakresie wpływu 
prawidłowych 
zachowań w 
sytuacji zagrożenia 
– na ich własne 
bezpieczeństwo. 
Wzrost rozpoznania 
poprzez 
uświadamianie 

Od II 
kwartału 
2019 roku. 

Działania nie 
obciążające 
budżetu KWP w 
Poznaniu 
realizowane  
w ramach służby. 



wobec osób starszych. konieczności 
zgłaszania zdarzeń  
z udziałem osób 
starszych i 
mobilizowanie tej 
grupy docelowej do 
informowania 
Policji o sytuacjach 
przestępczych z ich 
udziałem. 

18 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy  
z Uniwersytetem 
Srebrnego Wieku  
w Poznaniu  

Wykłady dla słuchaczy 
Uniwersytetu Srebrnego Wieku.  

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
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. 

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 
obciążające 
budżetu KWP  
w Poznaniu 
realizowane w 
ramach służby. 

19 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
Uniwersytetem 
Medycznym im. 
Karola 
Marcinkowskieg
o  
w Poznaniu, 
Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 

Konferencja pn. „Dla ludzi z 
doświadczeniem. To jest czas 
seniorów”. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
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. 

Seniorzy Województwa 
wielkopolskiego, 
Instytucje związane  
z zapewnieniem 
bezpieczeństwa 
seniorom. 

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 

Listopad 
2019 roku. 

Koszty 
przedsięwzięcia 
pokryte przez 
partnerów 
projektu. 



Epidemiologiczna  
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Komendą 
Wojewódzką 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu, 
Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych  
w Poznaniu, 
Fundacją 
Santander Bank 
Polska, Skoda 
Auto Lab. 

informowania 
Policji o sytuacjach 
przestępczych z ich 
udziałem.  
Zdrowie. 
Bezpieczeństwo  
w ruchu 
drogowym. 
 

20 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 
rozwijające umiejętności w 
zakresie aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia na 
współczesnym rynku pracy oraz 
umiejętności  społeczne 
zwiększające komfort 
ogólnożyciowego 
funkcjonowania w różnych 
relacjach interpersonalnych. 

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

Osoby 50+ 
Osoby 60+ 
 
Łączna liczba klientów  z 
ww. przedziałów 
wiekowych, które 
skorzystały z usług 
doradczych wyniosła w 
2019 roku 218 osób (w 
tym 42 osoby powyżej 
60 roku życia). 

Wzrost wiedzy  
i umiejętności 
przydatnych przy 
podejmowaniu 
decyzji 
zawodowych  
i w poruszaniu się 
po współczesnym 
rynku pracy, 
zwiększanie 
aktywności  
społeczno – 
zawodowej osób 
starszych. 

Usługi 
doradcze 
dostępne 
były dla 
osób 
zaintereso
wanych 
przez cały 
2019 rok. 

Fundusz Pracy 

21 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu za 
pośrednictwem 

Wsparcie w aktywnym 
poszukiwaniu pracy m.in. przez 
działania na rzecz podnoszenia 
kompetencji  i kwalifikacji 

Aktywność/ Wzrost 
aktywności 
zawodowej seniorów/ 
Wspieranie 

Osoby powyżej 50 roku 
życia pozostające bez 
pracy zarejestrowane w 
PUP jako bezrobotne 

Wzrost 
zatrudnienia osób 
bezrobotnych, 
znajdujących się w 

2019  r. Limit Funduszu 
Pracy 
przeznaczony na 
Działanie 6.1 



Powiatowych 
Urzędów Pracy 

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  
 
Tryb pozakonkursowy  
realizowany przez powiatowe 
urzędy pracy. 

poradnictwa zawodowego, w 
tym 
m.in. wspieranie usług 
świadczonych 
indywidualnym osobom. 

 
Liczba odbiorców: od 
początku okresu 
programowania 2014-
2020 do końca 2019 
roku wsparciem w 
ramach projektów 
objętych zostało 4 585 
osób w wieku powyżej 
50 roku życia. 

trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

WRPO 2014+ w 
2019 roku 
41 463 299,00 zł.   
 
Całkowity koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznacznie 
oszacować koszt 
działania. 
  
Źródło 
finansowania: EFS 
-wkład UE, wkład 
krajowy 

22 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. 
 
Liczba odbiorców: od 
początku okresu 
programowania 2014-
2020 do końca 2019 
roku wsparciem w 
ramach projektów 
objętych zostało 5 681 
osób w wieku powyżej 

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 ramach 
konkursu z 2017 r. 
podpisano 3 
umowy na kwotę: 
2 861 343,18 PLN 
W ramach 
konkursu z 2018 r. 
zwiększono 
alokację do kwoty 
103 299 532,46 
PLN i planuje się 
podpisanie umów 
z 98 
Beneficjentami.   
Do końca grudnia 
podpisano 47 



50 roku życia. umów na kwotę 
48 386 617,65 
PLN. 
Trwa dalsza 
kontraktacja.  
 
Całkowity koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznacznie 
oszacować koszt 
działania.  
 
Źródło 
finansowania: EFS 
-wkład UE, wkład 
krajowy 

SPORT 

23 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  
Cel operacyjny 3: 
„Zwiększenie zainteresowania 
seniorów sportem i turystyką”  
Zadanie:  
„Wspieranie tworzenia 
warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa wielkopolskie  

Zadania adresowane do 
różnych grup 
odbiorców, w tym osób 
starszych  
 

- upowszechnianie 
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 

Realizacja 
zadań:  
od 
30.03.2019 
do 
31.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
780 000 zł – 
kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
zadań z budżetu 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
z racji toczących 
się procedur 
rozliczeniowych – 
nie jest znana 
kwota faktycznie 
wydanych 
środków  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osób z 
niepełnosprawnośc
iami,  
- podniesienia rangi 
sportu 
wielkopolskiego w 
kraju i na arenach  
międzynarodowych
,  
- zmierzające do 
efektywnego 
wykorzystania 
infrastruktury 
sportowej  
w Wielkopolsce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.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 60/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 402/2019 z dnia 6 marca 2019 r. 

24 Stowarzyszenie 
La Spartakus  
w Poznaniu 

Organizacja 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 
VII Bieg przełajowy " KAPI Grand 
Prix 2019" 
 

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

Liczba odbiorców: 144 
os. (w tym osoby 
starsze) 
 

- zmotywowanie 

społeczeństwa do 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu sportowym - 

integracja dzieci, 

młodzieży, 

dorosłych i osób 

starszych w tym 

osób 

niepełnosprawnych

, - promowanie 

zdrowego 

spędzania wolnego 

czasu - 

promowanie 

Poznania oraz 

Wielkopolski - 

nabycie 

umiejętności 

15.06.2019 
 

Kwota przyznanej 
dotacji: 6 000zł 
 



zachowania się na 

imprezach 

masowych - 

promowanie 

zdrowego 

współzawodnictwa 

i zasad fair-play - 

integracja osób 

pełnosprawnych z 

niepełnosprawnymi 

- wsparcie osób 

potrzebujących 

pomocy 

25 Szkolny Klub 

Sportowy Jantar  

w Racocie 

Bieg Olimpijski - Racot 2019 
 

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

Liczba odbiorców: 
 1200 os. (w tym osoby 
starsze) 

 

Podniesienie 

sprawności 

fizycznej 

mieszkańców i 

promocja zdrowia 

poprzez udział w 

biegu (hasło biegu 

jest niezmienne od 

lat: „…jeśli stanąłeś 

na starcie, to już 

wygrałeś, choćbyś 

przybiegł ostatni”), 

integracja wokół 

idei olimpijskiej 

(impreza 

rozpoczyna się 

ceremoniałem 

olimpijskim - 

wciągnięcie flagi 

olimpijskiej na 

maszt, zapalenie 

znicza; spotkania i 

14.09.2019 
 

Kwota przyznanej 
dotacji: 3 500zł 
 



rozmowy z 

olimpijczykami), 

promocja Racotu, 

Ziemi Kościańskiej, 

samorządów 

lokalnych i 

regionalnych, oraz 

donatorów imprezy 

(banery podczas 

imprezy, promocja 

lokalnych 

sponsorów w 

okolicznościowym 

folderze oraz 

podczas pikniku 

rekreacyjnego). 

26 Szkolny Klub 

Sportowy Jantar  

w Racocie 

Wiosenne Biegi Przełajowe - 
Racot 2019 
 

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

Liczba odbiorców: 400 
os. (w tym osoby 
starsze) 

 

Podniesienie 

sprawności 

fizycznej dzieci i 

młodzieży, 

rywalizacja 

sportowa, 

wyszukiwanie 

młodych talentów 

w biegach 

przełajowych, 

promocja zdrowia i 

biegu jako 

najprostszej formy 

ruchu, integracja 

wokół idei 

olimpijskich. 

 

6.04.2019 
 

Kwota przyznanej 
dotacji: 3 000zł 
 



27 Poco Loco 

Adventure  

w Poznaniu 

Zawody Biegowe Forest Run 
 

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

Liczba odbiorców: 398 
os. (w tym osoby 
starsze) 

 

1. Wzrost 

popularności 

biegania w terenie 

wśród 

mieszkańców 

województwa 

wielkopolskiego 

oraz mieszkańców 

całej polski. 2. 

Obecność zawodów 

biegowych w 

danym regionie, w 

których wziąć mogą 

udział biegacze, o 

różnym stopniu 

zaawansowania. 

3. Rozwój ogólnej 

sprawności 

fizycznej wśród 

mieszkańców, w 

tym wśród dzieci, 

młodzieży oraz u 

osób dorosłych, 

poprzez udział w 

zadaniu 400 

zawodników w 

każdym z biegów 

oraz szacunkowo 

80-100 dzieci i 

młodzieży w 

biegach dla dzieci 

oraz w bezpłatnych 

zajęciach 

dodatkowych.  

15.09.2019 
 

Kwota przyznanej 
dotacji: 5 000zł 
 



4. Integracja 

społeczności 

biegowej.  

5. Zaangażowanie 

około 60 

wolontariuszy, w 

tym młodzież i 

dorośli. 

6. Większa 

znajomość 

lokalnych atrakcji 

turystycznych w 

regionie związanym 

z realizacją zadania. 

28 Wielkopolski 

Związek Tenisa 

Stołowego w 

Poznaniu 

Organizacja 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. 
VIII Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka w tenisie 
stołowym. 

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

Liczba odbiorców: 85 
os. (w tym osoby 
starsze) 

 

Kontynuacja po raz 
ósmy Memoriału 
im. Jarosława 
Maćkowiaka. - 
Przygotowanie do 
ważnych zawodów 
punktowanych 
Wielkopolskiego i 
Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. - 
Podniesienie 
poprzez wzajemną 
rywalizację 
poziomu 
sportowego w 
tenisie stołowym 
uzdolnionej 
młodzieży i 
seniorów 
wielkopolski - 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

26.05.2019 Kwota przyznanej 
dotacji: 4 180zł 
 



aktywnego stylu 
życia wśród 
młodzieży , 
dorosłych i tzw. 
'weteranów" - 
przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym - 
poprzez udział 
wyrównywanie 
szans życiowych 
osób 
niepełnosprawnych 
- podniesienie rangi 
sportu 
wielkopolskiego w 
kraju - wyłonienie 
najlepszych 
zawodników w 
poszczególnych 
kategoriach 
wiekowych w 
tenisie stołowym 
na rok 2019 - 
przygotowanie 
sportowe min. do 
Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski, 
Mistrzostw Polski 
Juniorów, 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady 
Młodzieży, 
Mistrzostw Polski 
Weteranów - 
uczczenie pamięci 
tragicznie zmarłego 
kolegi – zawodnika 
Jarka Maćkowiaka ( 
niezwykle lubianej i 
szanowanej osoby) 



- wyrobienie wśród 
młodzieży i 
dorosłych nawyku 
sportowej 
rywalizacji zasad „ 
Fair Play” 

2. Zadania wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
w latach 2019 – 2023 (projekty). Uchwała ZWW nr 33/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 315/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. 

29 Szkolny Związek 
Sportowy 
Wielkopolska  
 
 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2019  
 

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

cyklu biegów w różnych 
kategoriach wiekowych 
od kat. 18 do kat.+70  
 

Organizacja X 

Grand Prix 

Wielkopolski w 

Półmaratonie ma 

na celu 

rozpropagowanie 

biegów wśród osób 

w każdym wieku 

oraz popularyzację 

biegania jako 

najprostszej formy 

ruchu. Zakładamy 

wzrost liczby osób 

systematycznie 

poddających się 

rekreacji ruchowej. 

Równie ważnym 

aspektem jest 

promocja zdrowia i 

zapobieganie 

patologiom 

społecznym. Celem 

Projektu jest też 

zainteresowanie 

coraz szerszego 

grona ludzi biegami 

masowymi. 

Organizacja GP w 

Realizacja 
zadań: 
od 
01.03.2019 
do 
31.12.2019 

Kwota przyznanej 
dotacji: 140 000 zł 

w roku 2019 
(zadanie 

wieloletnie) 
 



bieganiu jest 

argumentem dla 

wszystkich biegaczy 

do mobilizacji w 

systematycznym 

treningu. Celem 

jest również 

kreowanie 

zdrowego stylu 

życia przez biegaczy 

poprzez bardzo 

mocne 

oddziaływanie na 

całe społeczeństwo 

jako wzory 

zdrowego stylu 

życia do 

naśladowania 

30 Wielkopolski 
Okręgowy 
Związek Pływacki 
w Poznaniu  
 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu Długodystansowym 
2019  
 

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

Organizator nie określił 
grupy docelowej.  
 

Ostatecznym celem 

będzie 

rozstrzygnięcie 

całego cyklu Grand 

Prix Wielkopolski w 

pływaniu 

długodystansowym

, wyłonienie 

zwycięzców 

poszczególnych 

edycji a także 

końcowej 

klasyfikacji, czyli 3 

najlepszych 

mężczyzn i 3 

najlepszych kobiety 

całego cyklu. Celem 

Realizacja 
zadań: 
od 
01.03.2019 
do 
31.12.2019 

Kwota przyznanej 
dotacji: 50 000 zł 

w roku 2019 
(zadanie 

wieloletnie) 
 

 



realizacji zadania 

będzie 

popularyzacja 

pływania 

długodystansoweg

o, a także promocja 

Województwa 

Wielkopolskiego. 

Stworzenie imprez 

o charakterze 

sportowo-

rekreacyjnym dla 

całych rodzin. 

Nawoływanie do 

aktywnych form 

spędzania czasu 

wolnego, z jednej 

strony poprzez 

„zdrową 

rywalizację” wśród 

uczestników, a z 

drugiej poprzez 

kibicowanie 

zawodnikom. 

TURYSTYKA 

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

Zlecenie Uniwersytetowi im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
zadania pn.: „Przeprowadzenie 
analizy dostępności obiektów 
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 objęte 
działaniem: 

 osoby starsze, 

 osoby z niepełno-
sprawnościami, 

 rodziny z dziećmi 
 
Liczba odbiorców: 
nie dotyczy 

 Przeprowadzenie 
wizytacji we 
wszystkich 
obiektach Szlaku 
Piastowskiego 
położonych na 
terenie 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Zebranie 
informacji na 

Departame
nt Sportu i 
Turystyki 
Urzędu 
Marszałko
wskiego 
Wojewódz
twa 
Wielkopols
kiego w 
Poznaniu 

Zlecenie 
Uniwersytetowi 
im. Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu zadania 
pn.: 
„Przeprowadzenie 
analizy 
dostępności 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego” 



temat 
istniejących w 
danym miejscu 
udogodnień dla 
grup 
docelowych. 

 Zgromadzenie 
aktualnej i 
obiektywnej 
wiedzy na temat 
dostępności 
poszczególnych 
punktów Szlaku 
Piastowskiego, 
którą będzie 
można 
wykorzystać w 
działaniach 
informacyjno-
promocyjnych. 

 Opracowanie 
raportu 
końcowego, 
prezentującego 
przebieg oraz 
wyniki 
przeprowadzonej 
analizy. 

32 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu + 
Klaster 
Turystyczny 
„Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce” 

V Międzyregionalna Konferencja 
dotycząca Szlaku Piastowskiego 
„Szlak Piastowski – nowe 
wyzwania” 

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 objęte 
działaniem: 
obiekty Szlaku 
Piastowskiego, 
samorządy lokalne, 
organizacje 
pozarządowe, świat 
nauki. 
 
Liczba odbiorców: 
w konferencji wzięły 
udział 122 os. 

 Prezentacja 
wyników 
przeprowadzone
j analizy 
dostępności 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego. 

 Prezentacja 
dobrych praktyk 
w zakresie 
dostosowania 
oferty obiektów 

Departame
nt Sportu i 
Turystyki 
Urzędu 
Marszałko
wskiego 
Wojewódz
twa 
Wielkopols
kiego w 
Poznaniu + 
Klaster 

V 
Międzyregionalna 
Konferencja 
dotycząca Szlaku 
Piastowskiego 
„Szlak Piastowski 
– nowe 
wyzwania” 



Szlaku 
Piastowskiego 
do potrzeb m.in. 
osób starszych. 

Turystyczn
y „Szlak 
Piastowski 
w 
Wielkopols
ce” 

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

Rozpowszechnienie kart 
(opracowanych w ramach 
działania opisanego w poz. 1 
niniejszej tabeli) opisujących 
dostosowanie obiektów Szlaku 
Piastowskiego do obsługi osób 
starszych, osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
rodzin z dziećmi. Karty zawierają 
podstawowe dane na temat 
możliwości dojazdu do danego 
miejsca i jego zwiedzania, z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
ze wspomnianych grup 
docelowych. 
 
Karty przekazano do 
wykorzystania gestorom 
poszczególnych punktów Szlaku 
Piastowskiego, zamieszczono je 
również  przy opisach obiektów 
opublikowanych na stronie: 
www.szlakpiastowski.pl. 

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 objęte 
działaniem: 

 osoby starsze, 

 osoby z niepełno-
sprawnościami, 

 rodziny z dziećmi 
 
Liczba odbiorców: 
nie dotyczy 

6. Dostęp turystów 
i wszystkich 
odwiedzających 
do 
sprawdzonych, 
aktualnych 
informacji nt. 
możliwości 
dojazdu do 
danego miejsca i 
jego zwiedzania, 
z 
uwzględnieniem 
potrzeb osób z 
niepełnosprawn
ością (ruchową, 
wzrokową, 
słuchową), 
odwiedzających 
z dziećmi oraz 
osób starszych.  

7. Zachęcenie 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego 
do korzystania z 
opracowanego 
materiału w 
prowadzonej 
działalności 
promocyjnej, 
informacyjnej i 
wydawniczej, 
związanej ze 
Szlakiem 
Piastowskim. 

Departame
nt Sportu i 
Turystyki 
Urzędu 
Marszałko
wskiego 
Wojewódz
twa 
Wielkopols
kiego w 
Poznaniu 

Rozpowszechnieni
e kart 
(opracowanych w 
ramach działania 
opisanego w poz. 
1 niniejszej tabeli) 
opisujących 
dostosowanie 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego do 
obsługi osób 
starszych, osób z 
niepełnosprawnoś
ciami oraz rodzin 
z dziećmi. Karty 
zawierają 
podstawowe dane 
na temat 
możliwości 
dojazdu do 
danego miejsca i 
jego zwiedzania, z 
uwzględnieniem 
potrzeb osób ze 
wspomnianych 
grup docelowych. 
 
Karty przekazano 
do wykorzystania 
gestorom 
poszczególnych 
punktów Szlaku 
Piastowskiego, 
zamieszczono je 
również  przy 



opisach obiektów 
opublikowanych 
na stronie: 
www.szlakpiasto
wski.pl. 

Zadania wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa w roku 2019. Uchwała ZWW nr 108/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 400/2019 z dnia 6 marca 2019 r. 
 
Wykazane poniżej projekty nie były dedykowane wyłącznie osobom starszym, jednak - zgodnie z deklaracjami podmiotów realizujących niżej wymienione zadania - udział w 
nich wzięły osoby starsze. 
 

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

Organizacja 53 Wiosennego 
Rajdu Turystyczno-
Krajoznawczego pn. „Ruszaj się 
bo zardzewiejesz” (rajd 
turystyczny) 

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 objęte 
działaniem: 
Dzieci, młodzież 
szkolna, dorośli i osoby 
starsze - seniorzy. 
Uczestnikami rajdu były 
zorganizowane grupy 
szkolne, turystyczne, 
zawodowe, rodzinne 
oraz turyści 
indywidualni z woj. 
wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego 
i śląskiego (np. 
Poznania, Czaplinka, 
Częstochowy, Gniezna, 
Jarocina, Komornik, 
Kościana, Lubonia, 
Turku, Swarzędza, 
Śremu). 
 
Liczba odbiorców: 342 
os. (w tym osoby 
starsze) 
 

Upowszechnianie 
turystyki 
kwalifikowanej 
pieszej i rowerowej 
oraz 
krajoznawstwa, 
połączone 
ze zdobyciem 
punktów na 
odznaki Turystyki 
Kwalifikowanej 
PTTK. Edukacja 
krajoznawcza i 
historyczna 
uczestników. 
Popularyzacja 
województwa 
wielkopolskiego, 
jego walorów 
turystycznych, 
krajoznawczych i 
historycznych 
wśród uczestników 
rajdu. Powszechny 
udział w rajdzie 
turystów z 
województwa 
wielkopolskiego i 
województwa 
sąsiedniego. 

30.03.2019 
 -  

24.05.2019 

Koszt: 
7 616,54 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 3 400 zł) 



Promocja 
turystycznych 
szlaków 
rowerowych oraz 
miejsc 
upamiętniających 
Powstania 
Wielkopolskiego wg 
aplikacji „27 
GRUDNIA”. 

35 Towarzystwo 
Wioślarzy 
MASTERS Poznań 
 

Wielka Pętla Wielkopolska w 5 
dni łodzią wioślarską 

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

Wioślarze, turyści 
wodni, mistrzowie 
Polski i Świata Masters, 
regularnie trenujący i 
biorący udział w 
spływach. Udział wziął 
m.in. pan Michał 
Jeliński - Mistrz 
Olimpijski Pekin 2008, 
Prezes Stowarzyszenia 
Amazinek w Polsce oraz 
osoby starsze w wieku 
68-80 lat. 
 
Liczba odbiorców: 24 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Ogólny cel zadania: 
przepłynięcie 
Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 
łodziami 
wioślarskimi, 
ustanawiając 
rekord 
przepłynięcia w 7 
dni. Sprawdzenie 
Pętli pod względem 
przydatności do 
turystyki 
wioślarskiej, 
warunków 
wodnych, bazy 
portowej i 
noclegowej,  
atrakcji 
turystycznych. Z 
wyprawy został 
nakręcony film oraz 
zgromadzony 
materiał do 
napisania 
przewodnika lub 
recenzji.  

30.03.2019 
- 

30.06.2019 

Koszt: 
33 137,03 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 15 190 zł) 

36 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-

XLII Ogólnopolski Rajd 
Wiosenny do Kobylnicy 

Priorytet II 
Cel operacyjny 3 „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 

Mieszkańcy 
województw: 
wielkopolskiego, 
mazowieckiego, 

Wszczepienie 
potrzeby 
aktywnego 
wypoczynku na 

30.03.2019 
- 

30.04.2019 

Koszt: 
37 785,06 zł 

 
(w tym dotacja z 



Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

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

śląskiego, 
dolnośląskiego, 
zachodniopomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego i łódzkiego. 
 
Liczba odbiorców: 841 
os. (w tym osoby 
starsze) 

świeżym powietrzu 
oraz poznawania 
Wielkopolski. 
Integracja 
uczestników. 
Przybliżenie 
zdobywania odznak 
turystyki 
kwalifikowanej 
wszelkich typów 
oraz Kolejowej 
Odznaki 
Turystycznej. 
Przybliżenie wiedzy 
o Wielkopolsce, 
zwiedzanych 
terenach i 
obiektach. 

budżetu woj. 
wlkp.: 9 500 zł) 

37 Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
"MARINA" 

X Spływ Kajakowy "Szlakiem 
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” 

Uczestnicy pochodzili z 
miejscowości: powiatu 
konińskiego, kaliskiego, 
Konina, Środy 
Wielkopolskiej, Koła, 
Kościelca, Poznania, 
Pyzdr, Zagórowa. 
 
Liczba odbiorców: 196 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Promocja Wielkiej 
Pętli Wielkopolski i 
jej walorów 
turystyczno-
krajoznawczych. 
Promocja 
konińskiego 
odcinka Pętli. 
Promocja 
aktywnych form 
wypoczynku i 
rekreacji z regionie 
konińskim. 
Promocja 
aktywności 
ruchowej i idei 
zdrowego stylu 
życia. Kreowanie 
wizerunku 
Wielkopolski jako 
atrakcyjnego 
miejsca do rozwoju 
turystyki wodnej.  

20.05.2019 
- 

31.08.2019 

Koszt: 
25 004,23 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 14 150 zł) 



38 PTTK Zarząd 
Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

58 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” 

Osoby dorosłe, dzieci i 
młodzież z Ostrowa, 
Ostrzeszowa, Ociąża, 
Wierzbna, Oleśnicy, 
Kalisza, Krotoszyna, 
Wrocławia, Kępna, 
Siemianic, Kraszewic, 
Dębnicy, Wysocka 
Małego, Chynowej, 
Górzna, Przygodziczek, 
Wtórku, Lewkowa, 
Strzyżewa. 
 
Liczba odbiorców: 744 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Uczczenie 
odzyskania 
niepodległości 
przez Polskę i 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. 
Upamiętnienie 
pobytu Chopina w 
Antoninie. 
Rozpowszechnianie 
walorów 
turystyczno-
krajoznawczych 
południowej 
Wielkopolski, a w 
szczególności okolic 
Ostrowa i Parku 
Krajobrazowego 
Dolina Baryczy. 
Stworzenie 
warunków 
czynnego 
wypoczynku i 
rekreacji. 

10.06.2019 
- 

30.09.2019 

Koszt: 
25 000 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 2 000 zł) 

39 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział 
Poznański im. 
Bernarda 
Chrzanowskiego 

XLIX Centralny Zlot Aktywu 
Krajoznawczego 2019 

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

uczestnicy pochodzili z 
całego kraju 
 
Liczba odbiorców: 105 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Pogłębienie wiedzy 
o przyrodzie. 
Wymiana 
doświadczeń w 
społecznej 
działalności 
krajoznawczej. 
Uczczenie 
znaczących dla 
kraju rocznic 
związanych z 
regionem. Poznanie 
regionu poprzez 
udział w 
wycieczkach 
turystycznych. 
Propagowanie 

08.04.2019 
- 

17.09.2019 

Koszt: 
91 377,24 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 6 890 zł) 



działalności PTTK 
wśród lokalnej 
społeczności. 

40 Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-
Krajoznawczego 
Pracowników 
Kolejowych w 
Poznaniu 

XXXIII 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” 

Mieszkańcy 
województwa 
wielkopolskiego, grupy 
szkolne, grupy turystów 
oraz uczestnicy 
indywidualni  m.in. z 
Warszawy, Siedlec, 
Częstochowy, 
Tarnowskich Gór, 
Bydgoszczy, Wrocławia, 
Żagania, Gorzowa 
Wlkp., Kruszwicy i 
Szczecina. 
 
Liczba odbiorców: 608 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Osiągnięto cele 
poznawcze, 
kondycyjno-
zdrowotne i 
patriotyczno-
historyczne. 
Poznanie atrakcji 
turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego. 
Uczestniczenie w 
quizie nt. 
Powstania 
Wielkopolskiego, 
marszach pieszych, 
jeździe rowerowej, 
konkursach 
sprawnościowych i 
strzeleckich, 
konkursie wiedzy 
muzycznej. 

20.08.2019 
- 

15.11.2019 

Koszt: 
37 299,35 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 7 000 zł) 

41 Unia 
Gospodarcza 
Regionu 
Śremskiego - 
Śremski Ośrodek 
Wspierania 
Małej 
Przedsiębiorczoś
ci 

Organizacja imprezy 
zamykającej rowerowy sezon 
turystyczny w regionie 
śremskim "Rowerem do…" 

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 oraz osoby 
indywidualne, w tym 
203 osoby ze szkół 
podstawowych i 
średnich z terenu 
regionu śremskiego 
 
Liczba odbiorców: 333 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców woj. 
wielkopolskiego, a 
w szczególności 
upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
edukacji 
krajoznawczej 
wśród dzieci i 
młodzieży, osób 
dorosłych oraz 
osób z 

01.06.2019 
- 

31.10.2019 

Koszt: 
20 565,53 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 18 300 zł) 



niepełnosprawnośc
iami, a także 
popularyzacja 
walorów 
turystycznych 
województwa 
wielkopolskiego 
wśród turystów 
przybywających do 
województwa 
wielkopolskiego.    
Promowano 
aktywny 
wypoczynek w 
regionie śremskim z 
uwzględnieniem 
atrakcji 
kulturowych i 
przyrodniczych, sieć 
znakowanych 
szlaków 
rowerowych w 
regionie śremskim 
oraz szlaki 
wojewódzkie, 
integrowano 
społeczność 
rowerową 
uczestników 
poprzez wspólny 
udział w imprezie, 
poczęstunek, 
zabawę i udział w 
konkurencjach 
sprawnościowych.  

42 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział H. 
Cegielski - 

Organizacja V Ogólnopolskiego 
Rajdu "Śrem i okolice z siodełka 
roweru" 

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

Rowerzyści z klubów 
rowerowych z Kalisza, 
Ostrowa Wlkp., Konina, 
Poznania, Wolsztyna, 
Swarzędza, 
Puszczykowa, 

Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 

30.03.2019 
- 

30.11.2019 

Koszt: 
15 660 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 11 660 zł) 



Poznań S. A. warunków dla rozwoju 
sportowo-rekreacyjnego 
seniorów na terenie 
województwa 
wielkopolskiego” 

Inowrocławia, 
Tarnowskich Gór, 
Wrześni i regionu 
śremskiego. 
 
Liczba odbiorców: 60 
os. (w tym osoby 
starsze) 

województwa, a w 
szczególności 
upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
edukacji 
krajoznawczej 
wśród dzieci i 
młodzieży, osób 
dorosłych oraz 
osób z 
niepełnosprawnośc
iami, a także 
popularyzacja 
walorów 
turystycznych 
województwa 
wśród turystów. 
Promowano 
atrakcje 
turystyczne 
Wielkopolski, a w 
szczególności 
turystyczne szlaki 
rowerowe. 
Zintegrowano 60 
rowerzystów oraz 
68 osób biorących 
udział w 
Międzypokoleniow
ej Sztafecie 
Turystycznej. 
Promowano 
aktywny i zdrowy 
wypoczynek. 

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”. Uchwała ZWW nr 173/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Dotacja przyznana 
Uchwałą ZWW nr 399/2019 z dnia 6 marca 2019 r. 
 
Poniższy projekt nie był dedykowany wyłącznie osobom starszym, jednak - zgodnie z deklaracją podmiotu realizującego niżej wymienione zadanie - udział w nim wzięły osoby 
starsze. 



43 Wielkopolska 
Grupa Sportów 
Wodnych 
Kilwater 

Otwarcie 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” 

mieszkańcy 
województwa 
wielkopolskiego, dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe 
 
Liczba odbiorców: 800 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego, a 
w szczególności 
upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa. 
Edukacja 
krajoznawcza 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego 
(dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych).  
Cele szczegółowe: 
promocja Wielkiej 
Pętli Wielkopolski, 
kreowanie 
wizerunku 
Wielkopolski jako 
regionu 
atrakcyjnego 
turystycznie, 
popularyzacja 
turystyki wodnej, 
promocja 
aktywnego 
wypoczynku na 
rzece, integrowanie 
środowiska 
wodniaków i innych 
podmiotów i 
instytucji, 
zainteresowanych 
turystycznym 
rozwojem 

08.04.2019 
- 

31.07.2019 

Koszt: 
25 580 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 20 000 zł) 



Wielkopolski, 
wykorzystanie 
istniejącej 
infrastruktury 
wodnej. 

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 „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”. Uchwała ZWW nr 258/2019 z 31 stycznia 2019 r. Dotacja przyznana 
Uchwałą ZWW nr 867/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 
Poniższy projekt nie był dedykowany wyłącznie osobom starszym, jednak - zgodnie z deklaracją podmiotu realizującego niżej wymienione zadanie - udział w nim wzięły osoby 
starsze. 
 

44 Organizacja 
Turystyczna 
Północnej 
Wielkopolski 
"Dolina Noteci" 

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” 

przedstawiciele 
środowiska 
turystycznego 
Wielkopolski (lokalne 
organizacje turystyczne, 
organizacje 
pozarządowe, branża 
turystyczna, 
wielkopolskie uczelnie 
kształcące kadry dla 
turystyki, publicyści 
krajoznawczy, 
przedstawiciele 
samorządów lokalnych) 
 
Liczba odbiorców: 140 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Promocja, 
popularyzacja i 
podniesienie 
wiedzy uczestników 
na temat 
atrakcyjności 
turystycznej Piły i 
okolic. Nawiązanie 
kontaktów, 
wymiana 
doświadczeń, 
integracja 
wielkopolskiego 
środowiska 
związanego z 
turystyką. Poprawa 
współpracy 
podmiotów 
działających na 
rzecz rozwoju 
turystyki w 
regionie, wzrost 
spójność 
podejmowanych 
działań.  
 
 
 

01.07.2019 
- 

31.10.2019 

Koszt: 
30 405 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 20 000 zł) 



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”. Uchwała ZWW nr 110/2019 z 20 grudnia 2018 r. Dotacja przyznana Uchwałą ZWW nr 
325/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 
 
Poniższy projekt nie był dedykowany wyłącznie osobom starszym, jednak - zgodnie z deklaracją podmiotu realizującego niżej wymienione zadanie - udział w nim wzięły osoby 
starsze. 
 

45 Klaster 
Turystyczny 
"Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce" 

IV 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” 

mieszkańcy 
województw 
wielkopolskiego i 
kujawsko-pomorskiego 
 
Liczba odbiorców: 9 tys. 
os. (w tym osoby 
starsze) 

Popularyzacja 
atrakcyjności 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego 
wśród 
mieszkańców 
regionu, wzrost 
świadomości 
Wielkopolan nt. 
walorów 
kulturowych 
regionu. 
Wzrost 
wewnątrzregionaln
ego ruchu 
turystycznego. 
Promocja 
Wielkopolski, 
podtrzymanie 
świadomości o 
atrakcyjności 
regionu. 
Wzmacnianie 
pozycji Szlaku 
Piastowskiego. 
Budowa marki 
Szlaku 
Piastowskiego jako 
jednego z 
kluczowych 
produktów 
turystycznych w 
Polsce. 
Pokazanie 

01.03.2019 
- 

31.07.2019 

Koszt: 
44 007,79 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. 
wlkp.: 40 000 zł) 



różnorodnych form 
turystyki, które 
uprawiać można na 
Szlaku Piastowskim 
(spacery, spływy 
kajakowe i rajdy 
rowerowe). 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

46 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 - 
40 

Podniesienie  
poziomu 
świadomości                      
i popularyzacja 
wiedzy nt. starości 

 Cały rok Źródło własne 

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 popularyzacja 
wiedzy nt. starości. 

Cały rok Źródło własne 

47 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
w Gnieźnie 
 

Podniesienie kompetencji osób 
wspierających seniorów: 
 
1.Prowadzenie kształcenia w 
zawodach, którego podstawa 
programowa zawiera treści w 
zakresie usług medycznych, 
opiekuńczych, organizacji czasu 
wolnego: Opiekun medyczny, 
Terapeuta zajęciowy,  
Technik masażysta, 
 
2.Upowszechnienie wiedzy na 
temat podstaw samoopieki i 
opieki nad niepełnosprawnym 
seniorem – przeprowadzono 
warsztaty dla studentów 
Gnieźnieńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i 
Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia 

PRIORYTET I 
Edukacja 
Cele operacyjne: 3 
Zadanie: 1, 2, 3 

Nauczyciele i słuchacze 
Centrum, 
 
Studenci 
Gnieźnieńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 
 
 
 
Członkowie 
Gnieźnieńskiego 
Stowarzyszenia 
Amazonek 
 
Osoby starsze, ich 
rodziny i opiekunowie 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzowanie 
wiedzy na temat 
starości wśród 
społeczeństwa 
 
 
Integracja 
międzypokoleniow
a 
Promowanie 
wolontariatu jako 
jednej z form 
aktywności 
społecznej 
 
Przezwyciężanie 
stereotypów oraz 
budowanie 

Cały rok Źródło własne, 
wolontariat 



Amazonek, 
 
3.Przeprowadzono warsztaty dla 
słuchaczy naszej szkoły z 
wykorzystaniem Symulatora 
starości 

pozytywnego 
wizerunku starości 

Zwiększenie wykorzystania 
potencjału seniorów – ich 
wiedzy i doświadczenia: 
 
1.Wspieranie rozwoju 
zainteresowań kulturalnych 
seniorów (wystawy rękodzieła, 
spotkania muzyczne) 
Wystawa fotograficzna „Dziwny 
jest ten świat”: zaprezentowana 
w holu głównym budynku 
internatu; autorką wystawy jest 
emerytowany pedagog, 
podróżnik, 
 
2.Warsztaty florystyczne: 
zorganizowane  dla studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Amazonek; zorganizowane 
przed Świętami Bożego 
Narodzenia – uczestnicy 
wykonywali dekoracje 
świąteczne, 
 
3.Promowanie wszystkich akcji z 
udziałem seniorów w 
środowisku lokalnym, które 
pokazują i wykorzystują ich 
potencjał 
Święto Seniorów „Warto być 
zdrowym i proekologicznym”: 
przygotowany wspólnie z 
Urzędem Miasta panel 
wykładowo-dyskusyjny 
poświęcony tematyce fizycznych 

PRIORYTET I 
Edukacja 
 
Cel operacyjny: 1 
Zadanie: 3 

Nauczyciele i słuchacze 
Centrum 
 
Studenci 
Gnieźnieńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 
 
Seniorzy Miasta i 
Powiatu 

Przezwyciężanie 
stereotypów oraz 
budowanie 
pozytywnego 
wizerunku starości 
 
Prezentacja 
zdolności seniorów 
 
Wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku 
seniorów 
 
Integracja 
międzypokoleniow
a 

Cały rok Źródło własne, 
wolontariat 



i mentalnych problemów 
zdrowia seniorów 
”Naturalnie na wiosnę”: 
spotkanie zorganizowane 
wspólnie z Polskim Klubem 
Ekologicznym Koło w Gnieźnie; 
spotkanie skierowane do 
seniorów poświęcone 
problematyce segregowania 
odpadów oraz przygotowania 
naturalnych kosmetyków z 
ogólnodostępnych produktów 
 
4.XIII Festyn Sportowo-
Rekreacyjny dla Seniorów 
„Sport receptą na zdrowie”: 
przygotowany wspólnie ze 
Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia 
Stowarzyszeniem Młodych 
Wielkopolan 

48 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 

49 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
w Gnieźnie 

Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów: 
 
1.Współpraca z Gnieźnieńskim 
Uniwersytetem Trzeciego  w 
zakresie międzypokoleniowej 
wymiany doświadczeń: 
Przeprowadzono warsztaty 
terapii zajęciowej i warsztaty 
florystyczne dla seniorów, 
 
2.Współpraca z zespołem 

PRIORYTET I 
Edukacja 
 
Cel operacyjny: 1 
Zadanie: 3 

PRIORYTET I 
Edukacja 
 
Cel operacyjny: 2 
Zadanie: 3,4 

Prezentacja 
zdolności seniorów 
 
Kultywowanie 
tradycji 
 
Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych i 
obywatelskich 
 
Integracja 
międzypokoleniow

 Źródło własne, 
wolontariat 



RETRO: Oprawa muzyczna 
wszystkich imprez kulturalnych 
odbywających się na terenie 
szkoły, 
 
3.Upowszechnianie aktywnych 
form spędzania czasu wolnego – 
w trakcie wszystkich imprez 
organizowanych na terenie 
miasta i powiatu, 
 
4.Wskazywanie dostępnych 
form kształcenia ustawicznego 
kierowanych do seniorów  - z 
wykorzystaniem ich  
zainteresowań i umiejętności, 
 
5.Wystawy tematyczne (rak 
prostaty, złamania wieku 
podeszłego, choroba 
Alzheimera, schorzenia układu 
krążenia,…)- prezentowane na 
terenie szkoły i placówek, na 
terenie których słuchacze 
realizują praktyczną naukę 
zawodu, 
 
6.Promowanie idei wolontariatu 
jako formy współpracy 
słuchaczy z seniorami -
wspieranie różnego rodzaju 
działań realizowanych w 
środowisku lokalnym na rzecz 
seniorów 
 

a 

50 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 

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

Edukacja 
Cel 3 Tworzenie warunków do 
podnoszenia kwalifikacji 
specjalistów pracujących z 
osobami starszymi. 
Cel 4 upowszechnienie wiedzy 

Słuchacze  kierunku 
masażysta, terapia 
zajęciowa, opiekun 
medyczny 

1.Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów, 
 
2. Pomoc osobom 

Cały rok Środki szkoły 



Koninie 
 

na temat starzenia. starszym w zakresie 
czynności 
opiekuńczych, 
usprawniających, 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych. 

Prowadzenie kursów opieki nad 
osobą starszą, opieki nad osobą 
niesamodzielną. 

Edukacja 
Cel 1 

Uczestnicy kursów i 
szkoleń – 38 osób 

Prowadzenie 
kursów opieki nad 
osobą starszą, 
opieki nad osobą 
niesamodzielną. 

Cały rok  Wpłaty 
uczestników 

Udział w uroczystościach z 
okazji Dnia Seniora w DPS. 

Edukacja 
Cel 1 

Pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w 
Koninie 

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

Cały rok  

Spotkanie  integracyjne przy 
grillu dla Pensjonariuszy 
dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Koninie. 

Edukacja 
Cel 1 

Pensjonariusze 
Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w 
Koninie 

Spotkanie  
integracyjne przy 
grillu dla 
Pensjonariuszy 
dziennego Domu 
Pomocy Społecznej 
w Koninie. 

Maj 2019  

51 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Ostrowie Wlkp. 

Szkolenia z zakresu czynności 
opiekuńczo- pielęgnacyjnych 

Podniesienie kompetencji 
osób wspierających seniorów; 

Wolontariusze 
Hospicjum Św. Józefa 
20  osób 

Pomoc osobom 
starszym 
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych 

Maj 2019 bezkosztowo 

Prowadzenie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych 
wobec 
osób starszych przez 
słuchaczy kierunków: Opiekun 

Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; 

Pensjonariusze DPS, 
Domu Dziennego 
Pobytu Senior Plus, 
WTZ, Pacjenci Oddziału 
Geriatrii 

Pomoc osobom 
starszym 
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych 

Cały rok Środki własne 
zgodnie z 
przyznaną 
subwencją 
oświatową 



medyczny, Terapeuta zajęciowy 

Spotkania 
integracyjne z osobami 
starszymi, organizacja 
imprez: 
 
- spotkanie poetyckie dla 
seniorów z domów 
pomocy społecznej,  
Domów Dziennego 
Pobytu, WTZ, Oddziału 
Psychiatrycznego 

Zwiększenie wykorzystania 
potencjału seniorów 
Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; Podniesienie 
kompetencji 
osób wspierających seniorów; 

Seniorzy z Domu 
Pomocy Społecznej 
Domu Dziennego 
Pobytu, WTZ, Oddziału 
Psychiatrycznego, 
Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia 
- około 60 osób 

Międzypokoleniow
a 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja 
aktywności osób 
starszych 
i młodzieży, 
upowszechnianie 
form ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu 

Listopad 
2019 

bezkosztowo 

Spotkania 
integracyjne z osobami 
starszymi, organizacja 
imprez: 
Gwiazdka dla Seniora 

Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; 

Seniorzy z Domu 
Pomocy Społecznej 
w Liskowie 
Dzieci z Domu Dziecka 
w Liskowie 

Międzypokoleniow
a 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja 
aktywności osób 
starszych 
i młodzieży, 
upowszechnianie 
form ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu 
 
 
 
 

Grudzień 
2019 

Środki własne 
ok. 1000 zł 

52 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Rawiczu 
 
Szkolne Koło 

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

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy i 
umiejętności; Zwiększenie 
dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; Podniesienie 
kompetencji 

Realizacja:  15 słuchaczy                

WSCKZ i U 

Odbiorcy:5  osób wieku 
starszego 

-kształtowanie 
postaw 
opiekuńczych 
wśród słuchaczy 
WSCKZ i U w 
Rawiczu 
- zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych osób 

cały rok Bezpłatne 
działania  



Wolontariatu osób wspierających seniorów; 
Upowszechnienie wiedzy na 
temat 
starzenia 

wieku starszego 
- realizacja 
bieżących potrzeb 
osób starszych  

Prowadzenie wykładów dla 
słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku w Rawiczu. 
 Realizowana tematyka to: 
- Udzielanie pierwszej pomocy.  
-Metody samo opieki w 
warunkach domowych  
- Komunikacja interpersonalna 
,jej znaczenie w życiu człowieka 
-Przemoc w rodzinie 
- Język migowy – podstawowe 
znaki ,metody komunikacji z 
osobami głuchoniemymi. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy i 
umiejętności; Zwiększenie 
dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; Podniesienie 
kompetencji 
osób wspierających seniorów; 
Upowszechnienie wiedzy na 
temat 
starzenia 

Realizacja: nauczyciele 
oraz słuchacze  
 
Odbiorcy: grupa 35 
osób słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku 

-zapobieganie 

skutkom 

nieprawidłowych 

zachowań 

zdrowotnych   

- kształtowanie 

prawidłowych 

postaw 

zdrowotnych 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Bezpłatne 
działania na rzecz  
uczestników 
Uniwersytetu III 
Wieku 

Prowadzenie szkoleń dla 
seniorów Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w Rawiczu z 
zakresu: 
-Udzielanie 1-ej pomocy w 
przypadku nagłych stanów 
zagrożenia zdrowia i życia 
-Edukacja zdrowotna z tematu : 
higiena osobista i otoczenia, 
techniki relaksacji ,rola 
prawidłowego żywienia, 
zapobieganie otyłości, przyczyny 
chorób cywilizacyjnych i 
zapobieganie 
-Pokazy masażu relaksacyjnego 
Wykonywanie pomiarów 
ciśnienia tętniczego krwi oraz 
pomiarów poziomu cukru 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania 
potencjału seniorów - ich 
wiedzy i 
umiejętności; Zwiększenie 
dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; Podniesienie 
kompetencji 
osób wspierających seniorów; 
Upowszechnienie wiedzy na 
temat 
starzenia 

Realizacja:15 słuchaczy                     

WSCKZ i U w Rawiczu 

 
Odbiorcy:30 osobowa 
grupa seniorów 
Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w 
Rawiczu 

-zapobieganie 
skutkom 
nieprawidłowych 
zachowań 
zdrowotnych   
- kształtowanie 
prawidłowych 
postaw 
zdrowotnych 

Wrzesień / 
październik 
2019 

Bezpłatne 
działania na rzecz 
seniorów 

53 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego i 

Współpraca z Wrzesińskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

Priorytet I Edukacja  
Cel 2 Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów  
Zadanie 3. Wspieranie 

Słuchacze WUTW  Wspieranie 
działalności 
poprzez 
nieodpłatne 
użyczanie sal  

2019 rok Działanie 
bezkosztowe 



Zawodowego we 
Wrześni 

systemu kształcenia 
ustawicznego – w tym 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku 

Szkolenia, kursy Priorytet I: Edukacja 
Cel 2 Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów   
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 

2019 rok  

Szkolenie Priorytet IV Bezpieczeństwo 
Cel 1 Wzmocnienie systemów 
bezpieczeństwa osobistego i 
publicznego seniorów 
Zadanie 1 ,4 
 

Osoby starsze Warsztaty i 
szkolenia dotyczące 
bezpieczeństwa 
osobistego osób 
starszych 
„Wsparcie osób 
dotkniętych 
przemocą – 
procedura 
niebieskiej karty”  

I półrocze 
2019 roku  
15.02.2019 
rok 

Działanie 
bezkosztowe 

54 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. Wykłady dla seniorów 
tematyka prozdrowotna 
interakcja leków , opracowane 
zestawy bezpiecznych ćwiczeń 
gimnastycznych. 
 

Priorytet : Edukacja  
Cele operacyjne: 
1,2,3,4. 
 

Osoby starsze  
zamieszkałe na terenie 
Woj. Wlkp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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  
Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych przez uczniów/ 
wolontariuszy  
 
5. Spotkania integracyjne osób 
starszych organizacja imprez 
okolicznościowych ( Targi Viva 
Seniorzy), Współpraca z MOPR 
 
 
6. Uczniowie/ wolontariusze 
planują wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych  dla osób 
starszych ze Stowarzyszenia 
mali bracia Ubogich Poznań                             
ul. Dąbrowskiego 18  

 
 

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  
 
 
 
 
6. Integracja i 
pomoc osobom 
starszym w dbaniu 
o siebie i  
planowaniu 
zabiegów 
kosmetycznych 
przeznaczonych dla 
osób w podeszłym 
wieku. 

  
 

55 Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Lesznie 

Szkolenie warsztatowe: 
”Trening umiejętności 
społecznych” 
 

Priorytet I: Edukacja 
Cel 2.:  
Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 

Nauczyciele 50 +, 
dyrektorzy szkół, 
pedagodzy. 
 

Zwiększenie 
dostępności usług 
edukacyjnych 
realizowanych 

Rok 2019 Środki własne 
CDN, wpłaty 
uczestników 



 seniorów 
Zad. 3: 
3. Wspieranie systemu 
kształcenia ustawicznego… 

 przez CDN 
 

Kurs kierownika wypoczynku PRIORYTET I:  EDUKACJA 
1.Zwiększenie wykorzystania 
potencjału seniorów- ich 
wiedzy i umiejętności 

Zainteresowani 1.Inicjowanie 
różnych form 
wymiany 
informacji, w tym 
np. tworzenie baz 
danych 
skupiających 
doświadczenie 
seniorów. 
 
2.Upowszechnianie 
idei tworzenie 
centrów 
edukacyjnych –
stacjonarnych i 
mobilnych. 
 
3. Inicjowanie i 
promowanie akcji z 
udziałem seniorów 
w środowisku 
lokalnym, 
pokazujących i 
wykorzystujących 
ich potencjał. 
 
 
4. Promowanie 
senioralnych grup 
doradczych. 

Rok 2019 Środki własne 
CDN, wpłaty 
uczestników 

Jak pomóc chorym z afazją w 
komunikowaniu się? 

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

Zainteresowani 2. Warsztaty terapii 
zajęciowej dla 
seniorów.   
 
 

Rok 2019 Środki własne 
CDN, wpłaty 
uczestników 
 
 
 
 



współpracy  
Cele operacyjne: 2.  

 
 
 

56 CDN – Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Lesznie 

Udział w kampaniach społeczno-
informacyjnych,  
Akcja czytelnicza „Biblioteka 
Pedagogiczna w Lesznie czyta 
seniorom w Domu Pomocy 
Społecznej” 

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  

Seniorzy Domu Opieki 

Społecznej w Lesznie 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja 
wiedzy na temat 
starości wśród 
społeczeństwa  
 

 

Rok 2019 Środki własne 

57 Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Kaliszu 
 

Konkurs Wielkopolska moja 
duma 

Priorytet II 
 Aktywność   

Osoby 50+ (21 os. ) Rozwijanie 
wyobraźni  
i aktywności 
twórczej. 
Edukacja i 
rozbudzenie 
zainteresowań 
historią, zabytkami, 
walorami Regionu. 
Uwrażliwienie  
na piękno 
wielkopolskiego 
krajobrazu. 
Kształtowanie 
poczucia 
tożsamości 
kulturowej z 
Regionem. 
Promowanie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

08-
10.2019 

UMWW 

58 Departament 
Wdrażania EFS, 
UMWW poprzez 
projekty 
konkursowe  
 
 

Nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 

Oś Priorytetowa 7 
Włączenie społeczne 
 
Działanie7.2 
Usługi społeczne i zdrowotne 
 
Poddziałanie7.2.2 

Projekty konkursowe 
muszą być skierowane 
w zależności od typu 
wsparcia bezpośrednio 
do: osób zagrożonych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 

Typy projektów:  
- projekty 
poprawiające 
dostęp do usług 
wsparcia rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej (typ 

Konkurs nr  
RPWP.07.0
2.02-IZ.00-
30-001/19 
ogłoszono 
w roku 
2019. 

Kwota dotyczy 
konkursu nr 
RPWP.07.02.02-
IZ.00-30-001/19 
 
Ogółem (EFS+BP): 
100 588 235,30 



Usługi społeczne i zdrowotne 
– projekty konkursowe 

społecznym, w tym 
dzieci, rodzin z dziećmi, 
młodzieży, osób 
starszych i z 
niepełnosprawnościami 
oraz osób w ich 
otoczeniu.  
 
W przypadku realizacji 
Dziennego Domu Opieki 
Medycznej (DDOM) na 
standardach 
wypracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia w 
ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 
(POWER) grupę 
docelową stanowią 
osoby niesamodzielne 
(co do zasady starsze 
powyżej 65 roku życia) 
oraz ich opiekunowie 
faktyczni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektu nr 1), 
- projekty 
poprawiające 
dostęp do usług 
opiekuńczych i 
asystenckich (typ 
projektu nr 2),  
- projekty 
zwiększające 
dostęp do mieszkań 
chronionych/wspo
maganych (typ 
projektu nr 3), 
- projekty służące 
dostarczaniu 
narzędzi rozwoju 
usług społecznych 
lokalnym 
usługodawcom i 
zwiększenie 
potencjału 
lokalnych 
społeczności do 
samodzielnego 
świadczenia usług 
społecznych i 
zdrowotnych, z 
wykorzystaniem 
narzędzi 
deinstytucjonalizacj
i (typ projektu nr 
5).  
- projekty 
zintegrowanych 
usług społecznych i 
zdrowotnych 
służące poprawie 
ich dostępu (typ 
projektu nr 6). 
 
 

Planowany 
termin 
zakończeni
a oceny 
projektów 
przypada 
na marzec 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLN 
w tym wsparcie 
finansowe EFS:  
90 000 000,00 
PLN 
w tym krajowe 
wsparcie 
finansowe  
z budżetu 
państwa: 
10 588 235,30 
PLN 
 
Do realizacji 
projektu jest 
wymagane 
wniesienie 
wkładu własnego  
Beneficjenta 
(Projektodawcy) 
stanowiącego 
minimum 5 % 
wydatków 
kwalifikowalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi zdrowotne 
wskazane w typie 
wsparcia nr 5 i 6  
co do zasady 
realizowane są w 
ramach Dziennych 
Domów Opieki 
Medycznej 
(DDOM) lub 
Środowiskowych 
Centrów Zdrowia 
Psychicznego 
(ŚCZP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach ogłoszonego 
konkursu nr 
RPWP.07.02.02-IZ.00-
30-004/17  
utworzono 3 Dzienne 
Domy Opieki Medycznej 
( w tym jeden 
rozpocznie działalność 
od  1.07.2020 r.), 
DDOM-y funkcjonują na 
następujących 
obszarach: 
 7 gmin powiatu 
wągrowieckiego, DDOM  
zakłada system 
wsparcia dla 265 
niesamodzielnych osób 
starszych i ich 
opiekunów faktycznych; 
 8 gmin powiatu 
szamotulskiego. DDOM 
obejmie wsparciem 265 
osób starszych, 
niesamodzielnych; 
  od 01.07.2020 
r. rozpocznie 
funkcjonowanie DDOM 
na terenie miasta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 od 
01.08.2018 
do  
31.07.2021 
 
 
 
 Od 
01.09.201
8 do 
31.12.202
0 
 
 
 
 01.
07.2020 
do 
30.06.202

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 088 
759,53 zł 
 
 
 
 
  4 914 
718,09 zł 
 
 
 
 
 3 673 
383,40 zł 

 
 
 
 
 



Leszna zakładający 
wsparcie dla 50 osób 
niesamodzielnych. 
 
Natomiast w ramach 
konkursu nr 
RPWP.07.02.02-IZ.00-
30-002/18 utworzono 
jeden DDOM, który 
funkcjonuje na obszarze 
miasta Poznania oraz 
gminy Czerwonak. 
DDOM zakłada system 
wsparcia dla 230 
niesamodzielnych osób 
starszych i ich 138 
opiekunów faktycznych. 

3 
 
 
 
 
 
 
 01.
07.2019 
do 
31.12.202
1 
 

 
 
 4 614 
943,02 zł 

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

59 1. 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 

międzyregi

onalny 

2019 

60 2. 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)  

Przeprowa
dzenie 
warsztató
w 

2019 

61 3. Wspólne prace 
warsztatowe i 
zespół muzyczny 
starszych 
mieszkańców 
Owińsk i dzieci 
niewidomych z 

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 

Przeprowa
dzenie 
warsztató
w 

2019 



Ośrodka w 
Owińskach. 
 

 

62 4. Senioritki w 
stylu retro 
 

Stowarzyszenie Poznańskie 
Senioritki 
 

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

Osoby starsze Przeprowa
dzenie 
warsztató
w 

2019 

63 5. 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 

64 6. Śpiewać każdy 
może - 
kontynuacja 
warsztatów 
wokalnych. 
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Rychwale 
 

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

Osoby starsze Przeprowa
dzenie 
warsztató
w 

2019 

65 7. 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 

 


