
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2653 /2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 2 września 2020 r. 

 

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku 
 

Zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

1. Homini Plus, Gniezno, „Gen-Y-racja – siła rodziny” 

2. Stowarzyszenie Krok do Przodu, Chodzież, „W rodzinie wszystko się zaczyna” 

oferty niespełniające wymogów formalnych 

3. Stowarzyszenie Uczących Się „Docendo Discimus”, Niedźwiady Małe „Dzieciaki - jak mówić, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?” 

4. Fundacja Instytut Białowieski, Białystok, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl  

Zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

5. Stowarzyszenie Ja-Ty-My, Krobia, Mieszkamy razem – działamy wspólnie! 

6. Fundacja ANIMACJA, Pleszew, Wolontariat buduje relacje 

7. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Leszno, Most międzypokoleniowy – szansą na lepsze jutro 



8. Fundacja Na Rzecz Ludzi Osamotnionych „Srebrne Lata”, Poznań, Senior czyta dzieciom 

9. Stowarzyszenie Poznańskie Senioritki, Poznań, „Senioritki w stylu retro” – koncerty i warsztaty – projekt multimedialny   

oferta niespełniająca wymogów formalnych 

10. Stowarzyszenie „Warto Pomagać”, Ratyń, Aktywnie, zdrowo, międzypokoleniowo  

Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, Pobiedziska, Garderoba na kółkach w drodze - implementacja 

modelu usługi terapeutycznej na rzecz otoczenia społecznego osób niepełnosprawnych.  

12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”, Śmigiel, Odsapka w starej szkole  

13. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”, Oborniki, Opieka wytchnieniowa opiekunów osób niepełnosprawnych 

– bo rodzic też jest ważny  

Zadanie pn. „Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć pn. Wielkopolskie Dni Seniora prezentujących pozytywny 

wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

14. Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Poznań, Kreatywne seniorki 

15. Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, Poznań, Razem przez góry i doliny  

oferta niespełniająca wymogów formalnych 

16. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, Krobia,Wielkopolska promocja Seniorów 2020  

rezygnacja podmiotu z przyznanej dotacji 

17. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Pleszew, Przegląd Zespołów Teatralno-Kabaretowych   



Zadanie pn. „Innowacyjne metody wsparcia mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie trzech innowacji 

wypracowanych w ramach projektu "Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną" usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 

złożone oferty otrzymały dofinansowanie 

Zadanie pn. „Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 

niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

18. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska, Poznań, Nie damy się SM  

19. Stowarzyszenie ASTER, Kiekrz, Kompleksowa wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i osób zagrożonych niepełnosprawnością  

20. Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki, Zalasewo, Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 

niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  

21. Krok za krokiem, Poznań, Pewnym krokiem po zdrowie – 2020  

oferta niespełniająca wymogów formalnych 

22. Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty", Piła, Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 

niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  

Zadanie pn. „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży.” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

23. Zostań Gwiazdą Kabaretu, Poznań, Radio estrada bez barier  

24. Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach, Szamotuły, III RODZINNO-INTEGRACYJNY MARSZOBIEG 

"SZAMOTUŁY NA TAK"  



25. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop", Poznań, Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"  

26. Fundacja TPSW, Warszawa ,Wielkopolska Kampania Edukacji Włączającej, 2020  

27. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Jaworowy Ogród", Pniewy, EcoPozytywnie i aktywnie - TAK dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Zadanie pn. „Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność 

hospicyjną lub wolontariat szpitalny.” 

oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

28. Czerwone Noski Klown w Szpitalu, Warszawa, Klown w Szpitalu  

Zadanie pn. „Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i 

monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.” 

oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

29. Fundacja Wspierania Rodziny "Niebieski Koralik", Szamotuły, przeMoc w Rodzinie  

oferta niespełniająca wymogów formalnych 

30. Fundacja Instytut Białowieski Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu 

Zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów.” 

rezygnacja podmiotu z przyznanej dotacji 

31. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych ,Poznań, MIP w terenie. Wparcie dla cudzoziemców we wszystkich subregionach Wielkopolski.  

Zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim” 

oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 



32. Fundacja "Wychowanie bez porażek", Szczecin, Pokój zaczyna się w rodzinie czyli profilaktyka przeciwdziałania przemocy - edycja 2020 wielkopolskie
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