Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

SPRAWOZDANIE
z realizacji

Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Poznań 2011 rok

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ulica 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel. +48 61 878 54 29, fax +48 61 878 56 79, zss@um.poznan.pl, www.poznan.pl

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I WSPÓŁPRACA MIASTA POZNANIA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ........................................................................................................................... 4
1.

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ..................................... 6

ROZDZIAŁ II FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ........................................................................................................................... 8
1.
2.

ZASADY PROCEDOWANIA PRZY ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ........................................... 8
KONKURSY OFERT W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH POŻYTKU PUBLICZNEGO ...................... 8
2.1. Obszar „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” ................................................................................ 8
2.2. Obszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”....................................................... 10
2.3. Obszar „Ochrona i promocja zdrowia” ............................................................................... 11
2.3.1.
2.3.2.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” ......................................... 12
„Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”..................................................................................... 13

2.4. Obszar „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość”....... 14
2.5. Obszar „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”............................................................. 15
2.6. Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.................................................. 15
2.7. Obszar „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ....................................................... 17
2.8. Obszar „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”......................................... 18
2.9. Obszar „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.............. 18
2.10.
Obszar „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”............................................. 18
2.11.
Obszar „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”............................. 19
2.12.
Podsumowanie otwartych konkursów ofert..................................................................... 20
3.
ZADANIA ZLECONE Z POMINIĘCIEM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT ................................. 22
4.
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2010 ROKU
23
4.1. Dotacje przekazane z budżetu Miasta Poznania w latach ubiegłych .................................. 24
4.2. Dotacje przekazane z budżetu Miasta Poznania z podziałem na formę prawną podmiotów
25
4.3. Udział środków własnych organizacji pozarządowych w zadaniach publicznych ............. 27
5.
ADRESACI I REALIZATORZY PROGRAMÓW ZLECONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ .................. 28
6.
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ............... 30
6.1. Open Cities Urbact II .......................................................................................................... 30
6.2. Projekt „Działania kulturalne w edukacji szkolnej – doświadczenia Polski i Węgier” –
„Cultural activities in school education – Polish and Hungarian experience”............................... 31
6.3. Olimpizm a integracja młodych ludzi przez edukację – Olympism and the integration of
young people in education ............................................................................................................. 32
6.4. Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania................ 33
ROZDZIAŁ II POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ......................................................................................................................... 35
1.

MIEJSKIE RADY I ZESPOŁY KONSULTACYJNE .......................................................................... 35
Miejska Rada Pożytku Publicznego .................................................................................... 35
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych...................................................... 36
Miejska Rada Seniorów ...................................................................................................... 36
Zespół doradczy ds. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów narkomanii w Poznaniu
……………………………………………………………………………………………..37
1.5. Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze
„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.................................... 38
2.
DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI .............................................................................................................................. 39
2.1. Kampania informacyjna „1% dla Poznania”....................................................................... 39
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Drugi Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych.......................................................... 40
Konkurs „Poznański Wolontariusz Roku 2010” ................................................................. 41
Szkolenia dla organizacji pozarządowych .......................................................................... 41
Związek Miast Polskich ...................................................................................................... 42
Unia Metropolii Polskich .................................................................................................... 42
3.
KONFERENCJE ......................................................................................................................... 42
3.1. Konferencja „Współczesne Metody Leczenia Uzależnień”................................................ 43
4.
AKCJE SPOŁECZNE .................................................................................................................. 43
4.1. Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” .......................................................................................... 43
4.2. XVII Światowy Dzień Chorego – „Biała Sobota” .............................................................. 44
4.3. „Babskie Miasteczko” ......................................................................................................... 44
4.4. Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka....................................................... 44
4.5. Mądry transport – lepsze życie............................................................................................ 45
4.6. Koordynowanie prac związanych z kampanią społeczną: „Czy naprawdę chciałbyś być na
naszym miejscu?”........................................................................................................................... 46
5.
INNE INICJATYWY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH .......................................... 46
5.1. Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Poznania ................................................................ 46
5.2. Miejski Program Rewitalizacji............................................................................................ 47
5.3. Miejski Program „Kejter też Poznaniak” ............................................................................ 47
5.4. Poznański Lider Przedsiębiorczości.................................................................................... 48
5.5. Działania promujące kulturę fizyczną i sport...................................................................... 48
5.6. Spotkania czwartkowe z organizacjami pozarządowymi.................................................... 49
5.7. Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych „IBIS”....................................................... 50
5.8. Współorganizowanie Giełd Pracy dla Osób Niepełnosprawnych....................................... 50
5.9. Badania na temat osób niepełnosprawnych......................................................................... 51
5.10.
Aktualizowanie bazy danych i informacji w MIM.......................................................... 51
5.11.
Raport z działań podjętych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku .................. 52
5.12.
Szkolenie dla NGO z zakresu pozyskiwania środków z PO KL ..................................... 52
6.
ORGANIZACJE KORZYSTAJĄCE Z GMINNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH ................................. 52

ZAŁĄCZNIK NR 1: REJESTR STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA .................. 56
ZAŁĄCZNIK NR 2: WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG
ZADAŃ...................................................................................................................................................80
ZAŁĄCZNIK NR 3: WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT KONKURSOWYCH WEDŁUG ZADAŃ ....................136
ZAŁĄCZNIK NR 4: WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIAZACJOM POZARZĄDOWYM W TRYBIE
ART. 19A - PROCEDURA TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”....................................................................186
ZAŁĄCZNIK NR 5: WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W TRYBIE ART. 19 A – PROCEDURA TZW „MAŁYCH
GRANTÓW” .........................................................................................................................................190

3

Rozdział I
Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe odgrywają obecnie coraz istotniejszą rolę w życiu publicznym. Należy
jednak podkreślić, że również ta sfera podlega stałym przeobrażeniom zarówno w sensie stanowienia
ram prawnych, finansowych, organizacyjnych, jak i aktywności samych Polaków. Wiąże się to
głównie z procesem integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Trzeci sektor stał się
niewątpliwie reprezentantem interesów społeczeństwa obywatelskiego, chroni prawa poszczególnych
grup oraz buduje więzi ze społeczeństwem, a współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami
stała się jednym z najważniejszych zadań administracji samorządowej. Od kilku lat strategicznymi
zadaniami Miasta jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Służyć temu ma wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca z
organizacjami odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. w zakresie kultury i sztuki, wychowania
fizycznego, ochrony środowiska i przyczynia do podniesienia jakości różnych usług.
12 marca 2010 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 28, poz. 146), która wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących
zakresu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Zmiany mające wpływ na
współpracę Miasta Poznania z przedstawicielami trzeciego sektora dotyczyły głównie sposobu
uchwalania rocznego programu współpracy, konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
wprowadzenia procedury tzw. „małych grantów” oraz tworzenia Rad Działalności Pożytku
Publicznego. Obok znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
podstawowym aktem prawnym określającym współpracę Miasta Poznania z organizacjami
pozarządowymi jest Roczny Program Współpracy, który został przyjęty uchwałą
Nr LXVIII/769/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 roku, określająca w perspektywie
rocznej cele, zasady oraz formy współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.
Mając na uwadze konieczność wypracowania lokalnych rozwiązań i określenia zasad współpracy
wynikających ze znowelizowanej ustawy, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania
do konsultacji i wspólnego wypracowania nowych rozwiązań. Strona pozarządowa przedstawiła
projekt obywatelski Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, zawierający
zapisy dotyczące utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Dialogu
Obywatelskiego. Zaproponowany dokument został w znacznym stopniu uwzględniony w
opracowanym w wyniku konsultacji projekcie uchwały w sprawie Karty Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi.
Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani przedstawiciele
NGO. Podzielili się oni na zespoły robocze pracujące nad konkretnymi zadaniami. W spotkaniach
udział wzięło 218 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Poznania. Ponadto
24 organizacje przesłały propozycje 94 priorytetowych zadań publicznych do Rocznego Programu
Współpracy na 2011 rok.
Tabela nr 1: Wykaz przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
Lp.

Data

Przedmiot

1.
2.

16.02.2010
22.02.2010

3.

24.02.2010

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Metody konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi,
powstanie komisji dialogu obywatelskiego oraz Rady Pożytku Publicznego
Propozycja uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
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Liczba
uczestników
45
28
19

4.

10.03.2010

5.
6.

15.03.2010
23.03.2010

7.

30.03.2010

8.

21.04.2010

9.

06.05.2010

10.

24.05.2010

11.

07.07.2010

12.

21.10.2010

13.

09.11.2010

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji – spotkanie grupy roboczej
Propozycje zapisów do rocznego programu współpracy oraz do Karty Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi – spotkanie grupy roboczej
Projekt utworzenia komisji dialogu obywatelskiego – spotkanie grupy roboczej
Propozycje uregulowań dotyczących powołania Poznańskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz komisji dialogu obywatelskiego raz sposobu wybierania
komisji konkursowych – spotkanie 2 grup roboczych
Projekt ordynacji wyborczej do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– spotkanie grupy roboczej
Projekt Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz
projekt zapisów do Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok – spotkanie połączonych grup roboczych
Projekt ordynacji wyborczej do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
oraz projekt zapisów do Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok – spotkanie połączonych grup roboczych
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2011 rok
Zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe do Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2011 rok (od 07.07.2010 do 23.07.2010) – przekazano 94
propozycje zadań publicznych
Projekty uchwał w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok i Karty Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi
Projekty uchwał w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok i Karty Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi

12
13
13
10
15
12
17
24
organizacje
pozarządowe
22
12

Zgodnie z art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych Miasta Poznania,
który uwzględniał różne formy konsultowania spraw ważnych dla mieszkańców Poznania. Projekt
zakładał, że jedną z grup docelowych konsultacji będą organizacje pozarządowe i uwzględniał
szczegółowy sposób konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Dnia 22 września
2010 roku odbyło się spotkanie, którego celem było skonsultowanie ww. dokumentu z
przedstawicielami trzeciego sektora. W spotkaniu udział wzięło 18 osób.
Opracowane zasady i tryb konsultacji zostały przyjęte w formie uchwały Nr LXXIX/1191/V/2010
Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.
Dnia 9 listopada 2010 roku uchwałę konsultacyjną z dnia 12 października 2010 roku zastąpiono
dwoma odrębnymi aktami prawa rozdzielającymi tryb konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
Radą Działalności Pożytku Publicznego od trybu konsultacji z mieszkańcami Poznania. Przyjęto
uchwałę Nr LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania (moc straciła
wcześniejsza uchwała Nr LXXIX/1191/V/2010 z dnia 12 października 2010 roku) oraz uchwałę Nr
LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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1. Dane statystyczne dotyczące organizacji pozarządowych
Na przestrzeni 3 ostatnich lat obserwować można wzrost liczby organizacji społecznych. Dane są
jednak zróżnicowane w zależności od źródła przekazującego informacje.
1)

Departament Informacji Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przekazał dane
dotyczące liczby zarejestrowanych organizacji aktywności społecznej mających siedzibę w
Poznaniu. Informacje zostały przygotowane na podstawie rejestru REGON.

Tabela nr 1: Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Lp.

Podmioty pozarządowe

Liczba w 2007
roku

Liczba w 2008
roku

Liczba w 2009
roku

Liczba w 2010
roku

400

436

477

513

1.732

1.815

1.920

1.969

1

Fundacje

2

Stowarzyszenia

3

Kościoły katolickie

159

162

161

161

4

Inne Kościoły i związki wyznaniowe

20

20

21

21

5

Organizacje społeczne oddzielnie
niewymienione

46

48

51

50

2.357
podmiotów

2.481
podmiotów

2.630
podmiotów

2.714
podmiotów

Razem

2)

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg
Wieczystych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie
Sprawiedliwości w Warszawie przekazała wykaz z rejestru stowarzyszeń dotyczący liczby
aktualnie zarejestrowanych podmiotów na terenie Miasta Poznania.
Tabela nr 2: Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na podstawie danych Krajowego Rejestru Sądowego

Lp.

Podmioty pozarządowe

Liczba w 2007
roku

Liczba w 2008
roku

Liczba w 2009
roku

Liczba w 2010
roku

1

Fundacje

334

383

419

465

2

Stowarzyszenia i terenowe jednostki
organizacyjne stowarzyszeń posiadające
osobowość prawną

935

1.030

1.076

1.138

3

Związki stowarzyszeń

20

20

21

22

4

Stowarzyszenia kultury fizycznej

76

76

76

78

22

24

23

23

2

2

2

2

4

4

4

3

1.393
podmioty

1.539
podmiotów

1.621
podmiotów

1.731
podmiotów

5
6
7

Związki sportowe i polskie związki
sportowe
Inne organizacje społeczne lub
zawodowe
Osoby prawne i jednostki organizacyjne
będące organizacjami pożytku
publicznego
Razem

3)

Urząd Miasta Poznania prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych, obsługiwany przez Wydział
Spraw Obywatelskich, w którym wpisanych jest 490 podmiotów plus 5 podmiotów
zarejestrowanych w Wydziale Kultury Fizycznej. Stowarzyszenia zwykłe nie podlegają
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pełny wykaz stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w UMP przedstawiony został w
ZAŁĄCZNIKU NR 1.
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Prezydent Miasta Poznania sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających
siedzibę na terenie powiatu lub miasta oraz prowadzi i aktualizuje ewidencję tych podmiotów.
Do jego zadań należy również udzielanie informacji w zakresie realizacji i stosowania prawa o
stowarzyszeniach, a także opiniowanie wniosków o rejestrację powstających stowarzyszeń (w
tym statutów) oraz zmian w statutach podmiotów. W ramach realizowania zadań w 2010 roku
w Wydziale Spraw Obywatelskich wykonano następujące czynności:
 założono 118 teczek dla nowo powstałych stowarzyszeń rejestrowanych i zwykłych,
 zaopiniowano 155 nowych lub uaktualnionych statutów działających stowarzyszeń i
przesłano opinie do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu,
 wydano 32 zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia informującego o utworzeniu
stowarzyszenia lub zmianach w stowarzyszeniach zwykłych i oddziałach stowarzyszeń
bez osobowości prawnej,
 wysłano 114 pism dotyczących weryfikacji danych z zakresu stowarzyszeń
rejestrowanych,
 zweryfikowano 32 komplety dokumentów stowarzyszeń zwykłych.
Wszystkie 489 spraw zarejestrowano w systemie KSAT (rejestr stowarzyszeń, rejestr
stowarzyszeń zwykłych, rejestr spraw stowarzyszeń, ewidencja fundacji, rejestr spraw
fundacji).
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Rozdział II
Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

1.

Zasady procedowania przy zlecaniu zadań publicznych

Znowelizowana ustawa spowodowała zmianę zasad przyznawania dotacji dla podmiotów trzeciego
sektora, a w szczególności umożliwiła zlecanie zadań publicznych z pominięciem procedury
otwartych konkursów ofert w formie tzw. „małych grantów”. Jedna z wprowadzonych zmian
dotyczyła również zadań, które dotychczas zlecane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a
od wejścia w życie ww. nowelizacji przy ich zlecaniu stosowany jest tryb z ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Procedura postępowania w przypadku zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w
formie otwartych konkursów ofert określona została w zarządzeniu Nr 668/2009/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 29 października 2009 roku w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań
publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Wejście w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie spowodowało konieczność dokonania zmian w procedurze, które zawarte zostały w
zarządzeniu Nr 853/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zapisy zawarte w zarządzeniu były wielokrotnie konsultowane z pracownikami UMP, którzy zajmują
się obsługa zlecania zadań organizacjom pozarządowym, a także z Biurem Promocji Miasta, w celu
wypracowania jednolitych zasad dotyczących promocji Miasta Poznania.

2.

Konkursy ofert w poszczególnych obszarach pożytku publicznego

Większość środków zaplanowanych na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na
2010 rok przyznawanych była poprzez otwarte konkursy ofert. Wszystkie konkursy ofert na realizację
zadań w 2010 roku ogłoszone były na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (12 marca 2010 r.).
Nowe zasady ogłaszania otwartych konkursów ofert stosowane były przy zlecaniu zadań publicznych
na 2011 rok.

2.1.

Obszar „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:





I edycja – 13 listopada 2009 roku
II edycja – 14 listopada 2009 roku
III edycja – 2 lutego 2010 roku
IV edycja – 4 lutego 2010 roku.
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Tabela nr 4: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”
Lp. Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
1
2
3
4

Dotacja na realizację
zadań w 2010 roku

Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania osobom bezdomnym.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami
psychicznymi
w środowiskowych domach samopomocy.
Razem

Liczba
złożonych ofert

Liczba
wybranych ofert

2 110 000,00

23

22

14 633 502,78

5

5

746 040,00

1

1

4 435 720,00

10

9

21 925 262,78

39

37

Tabela nr 5: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”
Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Lp. Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach
ośrodka interwencji kryzysowej.
Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie
2
mogą ich sobie zapewnić.
Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla
3
rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki
4
socjalizacyjnej.
Realizacja innych programów skierowanych na budowanie
5
systemu wsparcia dziecka i rodziny.
Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa, w tym
6, działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych
żebrzących na terenie Miasta Poznania.
Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia
7
dziennego.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczowychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia
8
dziennego.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej.
9
10 Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy
11
Społecznej przy ul. Racjonalizatorów.
Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle,
12 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach
Pomocy Społecznej.
13 Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
14, Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych.
15 Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy":
 świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatrycznogerontologicznego,
 rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób
starszych,
 przełamywanie stereotypów na temat starości – kampania
społeczna (konferencje, plakaty, bilbordy, informatory,
wystawy fotograficzne itp.),
 rozwijanie wolontariatu wśród seniorów, w tym organizacja
szkoleń dla wolontariuszy i zawodowych opiekunów osób
starszych, w zakresie bezpieczeństwa osobistego,
 telefon zaufania przyjmujący między innymi zgłoszenia
o nadużyciach i przemocy wobec osób starszych,
 prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów,
 przegląd twórczości artystycznej seniorów,
 zapewnienie różnorodnych form wypoczynku,
1

9

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

150 000,00

1

1

100 000,00

3

3

125 000,00

1

1

141 000,00

1

1

480 400,00

28

17

114 000,00

2

2

192 500,00

10

6

2 300 000,00

1

1

1 062 500,00
127 900,00

2
1

2
1

320 000,00

1

1

5 392 617,00

3

3

160 000,00
120 000,00
833 150,00

2
2
57

2
2
33

121 000,00

2

2

112 300,00

6

4

22 000,00

2

2

50 000,00

1

1

0,00

0

0

427 850,00
15 000,00
33 000,00

13
1
6

11
1
5

 zapewnienie stałej lub czasowej opieki osobie starszej
w mieszkaniu chronionym w przypadku braku możliwości
świadczenia tych usług w dotychczasowym miejscu
zamieszkania,
 działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w
życiu społecznym seniorów.
Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy
sobie":
 wzmocnienie i promocja Rad Osiedli jako liderów
społeczności lokalnej
 prowadzenie 2 INFOCAFE,
 Wolontariat lokalny w Lokalnych Centrach Partnerstwa",
wdrożenie i prowadzenie lokalnego wolontariatu w 5
społecznościach przy wykorzystaniu metod wolontariatu
sąsiedzkiego i banków czasu
16
 punkty konsultacyjno-doradcze dla rodziców na obszarze
działalności Rad Osiedli: Jeżyce, Targowe, Ostrów Tumski –
Śródka – Zawady, Dębina, Wilda, Starówka, Piątkowo,
Winogrady
 świadczenie wsparcia osobom bezrobotnym w klubach pracy,
 program "Starszy brat, starsza siostra",
 program "Mój dziadek, moja wnuczka",
 wolontariat w poznańskich rodzinach, realizacja programu we
współpracy z MOPR.
17. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
Razem

0,00

0

0

52 000,00

26

7

159 000,00

14

7

0,00

0

0

72 000,00

2

1

0,00

0

0

0,00

0

0

21 000,00
36 000,00
15 000,00

6
4
1

2
2
1

15 000,00

1

1

0
11 778 067,00

0
129

0
83

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło łącznie 168
ofert od podmiotów uprawnionych, z których 120 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 78%. Środki
finansowe na realizację zadań zarówno powierzanych (21.925.262,78 zł), jak i wspieranych
(11.778.067,00 zł), w łącznej kwocie 33.703.329,78 zł, zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” realizowane były przez 95 wybranych
stowarzyszeń, fundacji oraz przez inne podmioty uprawnione.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 120 umów, z czego 54 wieloletnich. Jedna fundacja
rozwiązała umowę o realizację zadania.

2.2.

Obszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 14 listopada 2009 roku
 II edycja – 2 lutego 2010 roku.
Tabela nr 6: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Lp.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok

1

Realizacja zadań wynikających z programu "Asystenci pracy –
promocja i wdrażanie nowej formy usług dla osób
niepełnosprawnych na rynku pracy".

10

80 000,00

Liczba
złożonych
ofert
2

Liczba
wybranych
ofert
1

2

3

5
6

7

8
9

Realizacja wybranych programów wynikających z zadania
"Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych" PIAZON:
 świadczenie usług aktywnego pośrednictwa pracy dla osób
niepełnosprawnych,
 program "Terapeuta zawodowy" – warsztaty psychologiczne,
rozbudzanie motywacji i aktywizacji zawodowej,
 zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowoszkoleniowych dla osób niepełnosprawnych w zakresie
poruszania się po rynku pracy,
 doradztwo techniczne dla pracodawców w zakresie prawa, BHP,
doradztwa personalnego i projektowania stanowisk pracy,
 organizowanie działań związanych z przygotowaniem osób
niepełnosprawnych do podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności
Zawodowej.
Realizacja wybranych programów z zadania „Poznaję – Wiem –
Działam”
 dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z
zakresu infrastruktury miasta (mapy),
 dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z
zakresu infrastruktury miasta – makiety wypukłe,
 zdiagnozowanie aktualnych preferencji, oczekiwań i potrzeb
niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Poznania.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach
dziennych i stacjonarnych.
Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu
społecznym, między innymi: prowadzenie mieszkań chronionych dla
osób niepełnosprawnych (co najmniej 5 mieszkań).
Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące
problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych między innymi:
prowadzenie bezpłatnych porad prawnych w formie konsultacji oraz
za pośrednictwem Internetu z zapewnieniem usług tłumacza języka
migowego.
Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego
i psychicznego osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie
centrum
rehabilitacji
dziecięcej
i profilaktyki niepełnosprawności u dzieci i młodzieży.
Razem

100 300,00

13

6

0,00

2

0

30 000,00

6

2

70 300,00

4

4

0,00

0

0

0,00

1

0

85 300,00

2

2

0,00

0

0

20 000,00

1

1

65 300,00

1

1

1 205 000,00

19

15

200 000,00

37

9

50 000,00

6

3

0,00

0

0

500 000,00

3

2

2 220 600,00

82

38

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęły łącznie 82
oferty od podmiotów uprawnionych, z których 38 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 64%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 2.220.600,00 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowane były przez
33 wybrane fundacje i stowarzyszenia. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 38 umów, z
czego 22 wieloletnich.

2.3.

Obszar „Ochrona i promocja zdrowia”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 12 listopada 2009 roku,
 II edycja – 11 marca 2010 roku.
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Tabela nr 7: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Wspieranie programów profilaktyki chorób nowotworowych
realizowanych poprzez rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach
ryzyka chorób i kształtowanie nawyku samokontroli.
Profilaktyka i zwalczanie próchnicy wśród osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Wspieranie programów edukacyjnych i promujących zdrowie.
Zapewnienie opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz
wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i
nieuleczalnie chorych.
Działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60.
roku życia.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

30 000,00

2

1

1

1

300 000,00

28

14

160 000,00

5

5

18

5

54

26

40 000,00

199 750,00
729 750,00

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęły łącznie 54
oferty od podmiotów uprawnionych, z których 26 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 48%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 930.000,00 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Ochrona i promocja zdrowia” realizowane były przez fundacje i
stowarzyszenia – wybrano 25 podmiotów. W obszarze nie realizowano umów wieloletnich

2.3.1. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarte konkursy na realizację 12 zadań publicznych w
następujących terminach:
 I edycja – 12 listopada 2009 roku,
 II edycja – 27 listopada 2009 roku,
 III edycja – 8 stycznia 2010 roku.
Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarty konkurs na realizację 1 zadania publicznego w terminie:
 I edycja – 10 listopada 2009 roku.
Tabela nr 8: Wykaz zadań wspieranych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Lp.
1
2

3

4
5

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci
i młodzieży uczestniczącej w programie.
Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie
dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie.
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu
profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie,
obozy).
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu
profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie,
obozy).
Realizacja programów o charakterze terapeutyczno-wspierającym
dla osób bezdomnych – uzależnionych.

12

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 181 549,95

23

15

77 620,00

10

2

30 000,00

12

4

388 103,00

39

10

128 600,00

3

2

6

Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych dla sprawców
przemocy.

50 000,00

3

1

7

Realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób
uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,
w tym o charakterze terapeutycznym.

121 300,00

9

5

8

Realizacja
programów
interwencyjnych,
i edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.

260 000,00

7

5

9

Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób
z problemem alkoholowym oraz dla osób doznających przemocy
domowej.

75 000,00

9

2

10

Realizacja programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy seksualnej.

27 800,00

1

1

11

Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla seniorów w
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

10 800,00

4

1

12

Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością
sportową.

895 000,00

44

40

3 245 772,95

164

88

terapeutycznych

Razem

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału
Kultury Fizycznej wpłynęły łącznie 164 oferty od podmiotów uprawnionych, z których 88
rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 54%. Środki finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej
kwocie 3.245.772,95 zł zostały w formie dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na
podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” realizowane były przez 39 wybranych organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów uprawnionych.
W dwóch wydziałach podpisano łącznie 85 umów. W obszarze tym nie realizowano umów
wieloletnich.

2.3.2. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarty konkurs na realizację 5 zadań publicznych
w następującym terminie:
 I edycja – 12 listopada 2009 roku.
Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarty konkurs na realizację 1 zadania publicznego w terminie:
 I edycja – 10 listopada 2009 roku.
Tabela nr 9: Wykaz zadań wspieranych z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
Lp.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok

1

Realizacja programów postterapeutycznych dla osób uzależnionych
od narkotyków.

2

Realizacja programu dotyczącego redukcji ryzyka zawiązanego z
okazjonalnym używaniem narkotyków w klubach i dyskotekach.
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Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

77 830,00

3

2

121 610,00

2

2

3

4

5

Realizacja programu z zakresu redukcji szkód, adresowanego do
"przyjezdnych" oraz bezdomnych problemowych użytkowników
narkotyków.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością
sportową.
Razem

0,00

0

0

60 000,00

1

1

200 000,00

10

1

459 440, 00

16

4

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału
Kultury Fizycznej wpłynęło łącznie 16 ofert od podmiotów uprawnionych, z których 11 rozpatrzono
pozytywnie, co stanowi 69%. Środki finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie
459.440,00 zł zostały w formie dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” realizowane były przez
11 wybranych stowarzyszeń oraz innych podmiotów uprawnionych. W obszarze tym nie realizowano
umów wieloletnich.

2.4.

Obszar
„Działalność
przedsiębiorczość”

wspomagająca

rozwój

gospodarczy,

w

tym

Wydział Działalności Gospodarczej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 17 lutego 2010 roku,
 II edycja – 4 listopada 2010 roku.

Tabela nr 10: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczość”
Lp.
1
2

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów,
wspomagających
zakładanie/
prowadzenie
działalności
gospodarczej.
Wspieranie usług doradztwa biznesowego adresowanych do sektora
MSP
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

57 940,75

16

8

136 547,00

29

16

194 487,75

45

24

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Działalności Gospodarczej wpłynęło łącznie 45
ofert od podmiotów uprawnionych, z których 24 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 53%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 194.487,75 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczość” realizowane były przez 3 wybrane organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione. W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

14

2.5.

Obszar „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”

Wydział Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następującym
terminie:
 I edycja – 20 listopada 2009 r.
Tabela nr 11: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

40 000,00

9

3

19 205,00

8

2

72 000,00

32

8

50 000,00

7

1

0,00

0

0

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

0,00

0

0

Działalność kulturalna dla seniorów – nauczycieli.

0,00

0

0

0,00

0

0

181 205,00

56

14

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć
profilaktyczno-psychoedukacyjnych
wspomagających
dzieci
i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia
społecznego.
Wspieranie procesów edukacyjnych i promowanie dzieci
i młodzieży uzdolnionej.
Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży.
Wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu
Miasta Poznania i środowiska lokalnego oraz służących prezentacji
jego dorobku naukowego i wychowawczego, w tym projekty
edukacyjne upowszechniające wśród młodzieży szkolnej postać
Feliksa Nowowiejskiego i jego twórczość patriotyczną w roku 100
rocznicy skomponowania „Roty”.
Zapewnienie zajęć terapeutyczno-wychowawczych na rzecz dzieci
i młodzieży upośledzonej oraz zajęć rewalidacyjnych w grupach
integracyjnych.

Realizacja zadania edukacyjnego w ramach promocji Programu
Miejskiego "Kejter też poznaniak", polegająca na przygotowaniu
oraz prowadzeniu zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych
Miasta Poznania.
Razem

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Oświaty wpłynęło łącznie 56 ofert od podmiotów
uprawnionych, z których 14 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 25%. Środki finansowe na
wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 181.205,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” realizowane były przez 13
wybranych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych.
W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.6.

Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

Wydział Kultury i Sztuki ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 14 listopada 2009 roku,
 II edycja – 30 grudnia 2009 roku.
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Tabela nr 12: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez
kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i
ogólnopolskiej.
Obchody 100. rocznicy skomponowania przez Feliksa
Nowowiejskiego pieśni patriotycznej „Rota”.
Wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla
Miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach
historycznych, w tym m.in. Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego.
Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem
tradycji i dziedzictwa kulturowego Poznania oraz jego
mieszkańców.
Wspieranie programów kulturalnych stymulujących środowisko
artystyczne, m.in. w ramach "Traktu Galeryjnego" i "Traktu
Królewsko-Cesarskiego".
Wspieranie twórczości poznańskich artystów, w szczególności
laureatów Nagród Artystycznych Miasta Poznania.
Wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i wydawnictw
związanych tematem lub osobą twórcy z Poznaniem.
Wspieranie
działań
dokumentujących,
monitorujących
i promujących znaczące poznańskie wydarzenia kulturalne.
Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach
współpracy
kulturalnej
z
zagranicą,
w
szczególności
współrealizowanych z miastami partnerskimi.
Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców
Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i
etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romską.
Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci
i młodzieży.
Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu
artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych
projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie
kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów
nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych
– "Spotkania z kulturą – Lato 2010".
Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających
życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań –
Europejska Stolica Kultury 2016".
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

300 000,00

1

1

80 000,00

6

2

165 500,00

13

5

365 000,00

28

11

458 000,00

18

12

58 000,00

10

3

200 000,00

22

9

8 000,00

12

1

73 000,00

16

5

79 000,00

22

4

265 000,00

50

20

294 500,00

45

18

104 000,00

17

11

5 405 000,00

229

69

7 855 000,00

489

171

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury i Sztuki wpłynęło łącznie 489 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 171 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 35%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 7.855.000,00 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym na podstawie zarządzeń
Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” realizowane były
przez 140 wybranych fundacji i stowarzyszeń oraz innych podmiotów uprawnionych. Wydział
Kultury i Sztuki realizował 166 umów, z czego 13 wieloletnich.
Pięć stowarzyszeń, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zrezygnowały z podpisania
umowy, otrzymania dotacji z budżetu Miasta oraz realizowania zadań.
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2.7.

Obszar „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 10 listopada 2009 roku,
 II edycja – 8 marca 2010 roku.
Tabela nr 13: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Lp.
1
2
3

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych Miasta
Poznania.
Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej w dyscyplinach
indywidualnych i grach zespołowych oraz organizacja szkoleń dla
wolontariuszy i młodzieżowych organizatorów sportu.
Stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu "Trener
osiedlowy".
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 350 000,00

2

1

490 000,00

3

1

507 650,00

4

2

2 347 650,00

9

4

Tabela nr 14: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym – zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald
Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Świata w Kajakarstwie w 2010
r
Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach
Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej
sportowo, objętej systemem współzawodnictwa sportowego.
Współzawodnictwo w ramach sportowych lig szkolnych.
Imprezy sportowe i stałe zajęcia sportowe dla osób
niepełnosprawnych.
Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych
w rozgrywkach ligowych.
Udział poznańskiej drużyny żużlowej w rozgrywkach ligowych.
Imprezy
sportowe
o
zasięgu
lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym.
Wymiana sportowa z zagranicą.
Organizacja turniejów piłkarskich „Europokolenie 2010”
Modernizacja i remonty w poznańskich klubach
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

45 502,00

2

2

1 000 000,00

1

1

2 718 000,00

53

52

128 000,00

2

2

246 000,00

12

11

797 597,00

10

9

0,00

0

0

2 218 723,00

156

144

47 131,37
111 546,00
161 420,00
7 473 919,37

13
12
13
274

13
10
11
255

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury Fizycznej wpłynęło łącznie 283 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 259 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 91,5%. Środki
finansowe na realizację zadań zarówno powierzanych (2347.650,00 zł), jak i wspieranych
(7473.919,37 zł), w łącznej kwocie 9821.569,37 zł, zostały w formie dotacji przekazane organizacjom
pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” realizowane były przez
fundacje i stowarzyszenia – wybrano 190 podmiotów. Wydział Kultury Fizycznej realizował 245
umowy. W tym obszarze nie były realizowane umowy wieloletnie.
Dziesięć stowarzyszeń, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zrezygnowało z podpisania 13
umów, otrzymania dotacji z budżetu Miasta oraz realizowania zadań. Poza tym jedno stowarzyszenie
rozwiązało 1 wcześniej podpisaną umowę i zrezygnowało z realizacji zadania publicznego.
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2.8.

Obszar „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”

Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w terminie:
 I edycja – 10 listopada 2009 roku.
Tabela nr 15: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”
Lp.
1.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Miasta Poznania.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku
198 049,80
198 049,80

Liczba
złożonych
ofert
27
27

Liczba
wybranych
ofert
24
24

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury Fizycznej wpłynęło łącznie 27 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 24 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 88%. Środki finansowe
na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 198.049,80 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” realizowane
były przez 18 wybranych stowarzyszeń. W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.9.

Obszar „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Wydział Ochrony Środowiska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w terminie:
 I edycja – 8 marca 2010 roku.
Tabela nr 16: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”
Lp.
1.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej (warsztaty,
konkursy, prelekcje itp.)
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

33 930,00

10

4

33 930,00

10

4

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęło łącznie 10 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 4 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 40%. Środki finansowe
na powierzanie realizacji zadań w łącznej kwocie 33.930,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego” realizowały 2 stowarzyszenia. W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.10.

Obszar „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”

Miejski Rzecznik Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
dniu 10 grudnia 2009 roku.
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Tabela nr 17: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”
Lp.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok

1

Edukacja konsumencka wśród dzieci i młodzieży.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2010 roku
0,00
0,00

Liczba
złożonych
ofert
0
0

Liczba
wybranych
ofert
0
0

W efekcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej
wśród dzieci i młodzieży na 2010 rok nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów uprawnionych. W związku z tym środki finansowe przeznaczone na realizację
zadania nie zostały wykorzystane. Przyczyną powyższego jest fakt, iż jedyną organizacją, która
zajmuje się poradnictwem konsumenckim na terenie Miasta Poznania jest Federacja Konsumentów,
a podmiot ten nie był zainteresowany ubieganiem się o przedmiotową dotację.
Analizując przedstawioną powyżej tabelę w kontekście zatrudniania osób przy realizacji wszystkich
zadań zleconych, można stwierdzić, że wysoki poziom zaangażowania wolontariuszy wskazano
w następujących obszarach:
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – ogółem 2.287 osoby,
 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” – ogółem 1.634 osób,
 „Profilaktyka i pomoc społeczna” – ogółem 672 osób.
Podczas realizacji zadań publicznych zleconych przez samorząd Miasta Poznania w 2010 roku
zatrudniono na podstawie umów 8.023 osoby oraz zaangażowano 5.760 wolontariuszy. Należy
jednak podkreślić, że wolontariusze angażowani byli w różnym wymiarze czasowym. Porównanie
nakładu pracy osób zatrudnionych oraz wolontariuszy jest skomplikowane i nie daje pełnego obrazu
ich zaangażowania. Wiele zadań realizowanych wolontaryjnie dotyczyło pomocy organizacyjnej lub
jednorazowego wsparcia, co trudno jest przeliczyć na etaty.
Przy wykonywaniu 786 umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi pracowały
łącznie 13.783 osoby. Średnio na realizację jednej umowy przypada 18 osób, w tym 10 osób
zatrudnionych oraz 8 wolontariuszy.

2.11.

Obszar „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”

Biuro Koordynacji Projektów ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w dniu 23
lutego 2010 roku.
Tabela nr 17: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”.
Lp.

1

2

3

Dotacja na
Liczba
realizację zadań
złożonych
w 2010 roku
ofert
„Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” - zadania powierzane
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizowanie
0,00
0
czasu wolnego dzieci i młodzieży na obszarach objętych Miejskim
Programem Rewitalizacji
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” – zadania wspierane
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży objętych Miejskim Programem
0,00
3
Rewitalizacji oraz Programem „Trakt Królewsko-Cesarski w
Poznaniu.
Wspieranie imprez, programów i projektów integrujących i
aktywizujących społeczności lokalne oraz wzmacniających
atrakcyjność obszarów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji
40 630,00
7
i Programem „ Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”.
Razem
40 630,00
10
Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2010 rok
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Liczba
wybranych
ofert
0

0

4
4

W ramach przedstawionego obszaru do Biura Koordynacji Projektów wpłynęło łącznie 10 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 4 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 40%. Środki finansowe
na powierzanie realizacji zadań w łącznej kwocie 40 630,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2010 roku zadania z obszaru „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”
realizowane były przez 3 stowarzyszenia i 1 fundację.
W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.12.

Podsumowanie otwartych konkursów ofert

W celu realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2010 rok 8 wydziałów merytorycznych UMP, współpracujących z organizacjami trzeciego
sektora, ogłosiło oraz przeprowadziło łącznie 24 otwarte konkursy ofert na realizację 97 zadań
publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego.
Ponadto w 2010 roku wydziały merytoryczne przeprowadziły razem 172 kontrole zleconych zadań.
Kontrole zostały dokonane zgodnie z procedurami w trakcie realizacji zadań (140 kontroli) lub po
zakończeniu wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe (32 kontrole). Najwięcej kontroli
przeprowadzono w Wydziale Kultury Fizycznej – łącznie 97.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły 1.404 ofert. Na podstawie
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów uprawnionych na realizację 784 wybranych projektów, natomiast 620 ofert zostało
rozpatrzonych negatywnie. Realizacja jednego projektu nie została rozpoczęta. Pełny wykaz
odrzuconych ofert przedstawiony jest w formie ZAŁĄCZNIKA NR 3.
Po zakończeniu procedur konkursowych przekazano środki finansowe w łącznej wysokości
58.693.764,58 zł na realizację 760 zawartych umów, ponieważ 17 umów podpisanych przez
stowarzyszenia zostało rozwiązanych jeszcze przed przekazaniem środków finansowych. Natomiast
kolejnych 7 zostało rozwiązanych w trakcie realizacji.
Pełny wykaz wszystkich dotacji przyznanych z budżetu Miasta Poznania dla organizacji
pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 2.
Załącznik uporządkowany został według kolejności zadań zgodnej z Rocznym Programem według
stanu na dzień 31.12.2010 roku.
Tabela nr 20: Podsumowanie otwartych konkursów ofert w poszczególnych wydziałach merytorycznych w 2010 roku
Lp.

Wydział merytoryczny
Urzędu Miasta Poznania

Liczba
zlecanych
zadań

Liczba
otwartych
konkursów

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

52

12

430

237

2

Wydział Działalności Gospodarczej

2

2

45

24

3

Wydział Oświaty

8

1

56

14

4

Wydział Kultury i Sztuki

14

2

489

171

5

Wydział Kultury Fizycznej

17

5

364

330

6

Wydział Ochrony Środowiska

1

1

10

4

20

7

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

0

0

0

0

8

Biuro Koordynacji Projektów

3

1

10

4

97

24

1.404

784

Razem

Najwięcej ofert złożono na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
tradycji” oraz w 3 obszarach wchodzących w kompetencje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Najmniej ofert złożyły organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione na realizację zadań
w obszarze „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”.
Do Wydziału Kultury i Sztuki złożono największą liczbę ofert (489), z których 35% rozpatrzono
pozytywnie, tym samym 171 ofert wybranych do realizacji uzyskało dofinansowanie z budżetu Miasta
Poznania. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych jest drugim wydziałem pod względem liczby
złożonych ofert przez organizacje pozarządowe. Na otwarte konkursy, ogłoszone
w ramach 3 obszarów, wnioskodawcy skierowali 430 ofert, z których 55% zaopiniowano pozytywnie
i udzielono dofinansowania. Natomiast do Wydziału Kultury Fizycznej, w ramach 4 obszarów
pożytku publicznego, organizacje trzeciego sektora łącznie złożyły 364 oferty, z których 90% zostało
rozpatrzonych pozytywnie i otrzymało środki finansowe z budżetu Miasta.
W 2010 roku Wydział Kultury Fizycznej oprócz zadań z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu”, a także „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”, realizował również zlecanie
2 zadań z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. W otwartych konkursach na „Realizację
działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową” złożonych zostało 164 oferty przez
organizacje społeczne, z których 88 otrzymało dofinansowanie.
Wykres nr 2: Porównanie liczby złożonych i rozpatrzonych pozytywnie ofert na przestrzeni lat 2006 – 2010

1 481

1 453

1 404

1 193
1 036
860
640

2006 rok

672

2007 rok

liczba złożonych ofert

784

774

2008 rok

2009 rok

2010 rok

liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie

Z przedstawionego wykresu wynika, że liczba ofert składanych przez organizacje należące do sektora
pozarządowego z roku na rok rośnie. Wyjątkiem jest ostatni rok, w którym widoczny jest minimalny
spadek. Kolejne lata pozwolą stwierdzić, czy jest to jednorazowe zachwianie, czy może trwała
tendencja spadkowa. Mimo to, w porównaniu z 2006 rokiem, w którym do Urzędu Miasta wpłynęło
łącznie 1.036 ofert, zauważyć można wzrost liczby złożonych ofert - o 56%.
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Nieco inaczej wypada porównanie ofert pozytywnie rozpatrzonych w ciągu 5 ostatnich lat. W 2006
roku pozytywnie zaopiniowano 62% złożonych ofert, w 2007 roku 56%, w 2008 roku 53%, a w 2009
roku 58% ofert uzyskało środki finansowe z budżetu samorządu. Natomiast w 2010 roku przekazano
dotacje na realizację 56% ofert złożonych przez podmioty uprawnione. W stosunku do
poprzedniego roku liczba złożonych ofert konkursowych, które zostały zaopiniowane pozytywnie,
spadła o 2%.
Jednocześnie 44% wszystkich złożonych ofert zostało odrzuconych z przyczyn formalnych lub
merytorycznych. W wyniku przeprowadzonych procedur konkursowych, z 621 odrzuconych ofert,
39% nie spełniało wymogów formalnych, natomiast 61% ofert odpadło z przyczyn
merytorycznych. Porównując liczby z 2009 roku, gdzie razem odrzucono 52% ofert, proporcje
złożonych przez organizacje wniosków, które odpadły ze względów formalnych lub merytorycznych
kształtują się podobnie. Poprzedniego roku stosunek odrzuconych ofert wynosił bowiem odpowiednio
41% – 59%. Porównując dane z ostatnich dwóch lat z tymi z 2008 roku, widać, że odwróciła się
proporcja ofert odrzuconych ze względów formalnych i merytorycznych (wtedy było to 63% do 37%).
Mniejsza liczba ofert niespełniających kryteriów formalnych pozwala przypuszczać, że organizacje
pozarządowe wykazują coraz większe zaangażowanie w przygotowanie od strony technicznej ofert
składanych do Urzędu Miasta Poznania.

Wykres nr 3: Porównanie liczby złożonych i rozpatrzonych pozytywnie ofert w poszczególnych wydziałach merytorycznych

489
430
364
330
237
171

56

45 24

14

10 4

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Kultury i

Zdrowia i

Kultury

Oświaty

Działalności

Ochrony

Spraw

Fizycznej

Sztuki

10 4
Biuro

3.

Biuro

Koordynacji Miejskiego

Gospodarczej Środowiska P rojektów

Społecznych

liczba ofert złożonych w wydziale

0 0

Rzecznika
Konsumentów

liczba ofert pozytywnie rozpatrzonych

Zadania zlecone z pominięciem otwartych konkursów ofert

O przyznaniu środków w ramach „małych grantów” decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod
uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury wymagało spełnienia
następujących warunków:
• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekraczała kwoty
10.000,00 zł;
• zadanie publiczne było realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
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Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu
samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie mogła przekroczyć
kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.
W przypadku tzw. „małych grantów” łączna kwota dofinansowania, jaką uzyskały organizacje
pozarządowe wyniosła 292.429,80 zł. Na postawie danych ze wszystkich wydziałów wynika, że
organizacje 45 razy występowały o tego rodzaju dotacje, z czego pozytywnie rozpatrzonych, a co za
tym idzie przyznanych organizacjom, zostało 35 małych grantów.
Pełny wykaz przyznanych i odrzuconych dotacji przyznanych w trybie art.19a przedstawiony jest w
formie ZAŁĄCZNIKÓW NR 4 i 5.

Wykres nr 4: Porównanie liczby złożonych i rozpatrzonych pozytywnie ofert w poszczególnych wydziałach merytorycznych w
trybie 19 a – tzw. „małych grantów”.

4.

Dotacje przekazane z budżetu Miasta Poznania na realizację zadań w 2010 roku

W ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2010 rok, samorząd dysponował środkami finansowymi w wysokości 57.377.813,00 zł. Natomiast
łączna wysokość przekazanych środków pieniężnych na dotacje dla podmiotów trzeciego sektora
osiągnęła poziom 58.693.764,58 zł. Przedstawiony budżet dodatkowo obejmuje kwoty przeznaczone
na realizację zadań publicznych zabezpieczone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (3.245.772,95 zł) oraz zaplanowane w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii (459.440,00 zł).
Tabela nr 21: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Lp.
1
2
3

Nazwa obszaru z Rocznego Programu na 2010 rok
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zadania powierzane
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zadania wspierane
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
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Planowana
kwota

Przekazana
dotacja

20.359.588,00

22.245.262,78

12.755.425,00

11.468.067,00

3.517.800,00

2.220.600,00

4

Ochrona i promocja zdrowia

930.000,00

729.750,00

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.316.511,00

3.245.772,95

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

500.000,00

459.440,00

7

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość

200.000,00

194.487,75

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

523.000,00

181.205,00

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

7.500.000,00

7.855.000,00

10

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadania powierzane

2.720.000,00

2.347.650,00

11

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadania wspierane

6.840.000,00

7.473.919,30

12

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

200.000,00

198.049,80

13

Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

200.000,00

33.930,00

14

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

7.000,00

0,00

15

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – zadania powierzane

25.000,00

0,00

16

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – zadania wspierane

100.000,00

40.630,00

17

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje

50.000,00

0,00

57.377.813,00

58.693.764,58

Razem

Zawarte informacje zostały podane według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
4.1.

Dotacje przekazane z budżetu Miasta Poznania w latach ubiegłych

Miasto Poznań, mając na uwadze zasadę subsydiarności co roku rezerwuje pewną kwotę pieniędzy w
budżecie, która przekazywana jest w formie dotacji organizacjom pozarządowym wykonującym
zlecone im przez miasto zadania publiczne. Poniższa tabela przestawia wysokość przekazanych
środków finansowych na przestrzeni ostatnich 5 lat z podziałem na poszczególne obszary.
Tabela nr 22: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w latach 2006 – 2010
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa obszaru z Rocznego
Programu na 2010 rok
Profilaktyka i pomoc społeczna
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i promocja zdrowia
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczość
Nauka, edukacja, oświata i
wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

12.510.111,56

21.227.272,00

28.866.550,00

33.000.413,00

33.713.329.78

1.836.519,09

2.297.039,00

2.207.800,00

3.514.900,00

2.220.600,00

363.242,00

501.673,50

810.752,90

899.945,00

729.750,00

2.552.665,00

2.605.920,50

3.165.876,13

3.909.280,11

3.245.772,95

0,00

37.543,00

506.501,00

381.050,00

459.440,00

62.606,22

133.195,99

141.310,42

181.183,72

194.487,75

138.405,00

177.048,90

441.992,00

462.308,00

181.205,00

4.399.226,87

4.361.023,51

5.410.356,50

5.966.477,32

7.855.000,00

8.258.291,20

8.434.900,00

9.426.444,83

11.318.137,30

9.821.569,30

47.500,00

155.152,50

157.157,90

160.412,00

198.049,80
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11
12
13

Ekologia, ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Upowszechnianie i ochrona
praw konsumentów
Wspomaganie rozwoju
wspólnot i społeczności
lokalnych
Razem

73.549,55

0,00

162.538,12

145.606,00

33.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.016,00

65.000,00

40.630,00

30.242.116,49

39.930.768,90

51.330.295,80

60.004.712,45

58.693.764,58

Jak widać z powyższego zestawienia na niezmiennie wysokim poziomie utrzymują się środki
przekazywane w ramach „Profilaktyki i pomocy społecznej” oraz „Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu”. W ostatnim roku nastąpił wyraźny wzrost środków w obszarze „Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji”, z kolei widoczny był spadek wysokości przekazywanych środków w ramach
„Działań na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Ochrony i promocji zdrowia”.

Wykres nr 4: Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na przestrzeni lat 2006 – 2010

60 004 712,45

58 693 764,58

51 330 295,80
39 930 768,90
30 242 116,49

2006

4.2.

2007

2008

2009

2010

Dotacje przekazane z budżetu Miasta Poznania z podziałem na formę prawną
podmiotów

Budżet Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2010
rok został wykorzystany w 70,26% przez stowarzyszenia, w 12,64% przez fundacje oraz w 17,1%
przez inne podmioty uprawnione zaliczone do sektora pozarządowego.
W skład podmiotów uprawnionych wchodzą jednostki kościelne, takie jak parafie, klasztory i
zgromadzenia zakonne, które działają głównie w obszarze „Profilaktyka i pomoc społeczna”, oraz są
realizatorami zadań z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”, a także z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Ponadto inne
podmioty realizują również zadania publiczne w Wydziale Kultury i Sztuki oraz w ramach Wydziału
Działalności Gospodarczej i Wydziału Oświaty (między innymi izby gospodarcze).
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Tabela nr 23: Wysokość przekazanych środków finansowych z podziałem na formę prawną podmiotów
Lp.
1
2

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2010 rok
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania powierzane
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania wspierane

Stowarzyszenia

Fundacje

Inne
podmioty

Razem
dotacje

22.203.682,78

0,00

41.580,00

22.245.262,78

1.691.250,00

626.200,00

9.150.617,00

11.468.067,00

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1.957.300,00

263.300,00

0,00

2.220.600,00

4

Ochrona i promocja zdrowia

492.135,00

237.615,00

0,00

729.750,00

5

Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.453.081,01

183.647,00

609.044,94

3.245.772,95

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

459.440,00

0,00

0,00

459.440,00

7

Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym przedsiębiorczość

69.268,00

37.570,00

87.649,75

194.487,75

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

173.705,00

7.500,00

0,00

181.205,00

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

2.955.000,00

4.751.000,00

149.000,00

7.855.000,00

2.072.650,00

275.000,00

0,00

2.347.650,00

6.453.919,37

1.020.000,00

0,00

7.473.919,30

198.049,80

0,00

0,00

198.049,80

33.930,00

0,00

0,00

33.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.630,00

18.000,00

0,00

40.630,00

41.236.040,89

7.419.832,00

10.037.891,69

58.693.764,58

70,26%

12,64%

17,1%

100%

10
11
12
13
14
15

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
zadania powierzane
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
zadania wspierane
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży
Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
Upowszechnianie i ochrona praw
konsumentów
Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych
Razem
Razem w %

Analizując powyższe dane można zauważyć, że stowarzyszenia najwięcej środków finansowych
uzyskały w obszarze zadań powierzanych „Profilaktyki i pomocy społecznej”. Z kolei fundacje
zdecydowanie przodują w obszarze „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
Graficznie podział środków ze względu na formę prawną podmiotów przedstawia się w sposób
następujący:
Wykres nr 5: Wysokość przekazanych środków finansowych z podziałem na formę prawną podmiotów

inne
10 037 891,69 zł
fundacje
7 419 832,00 zł

stowarzyszenia
41 236 040,89 zł
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Jak wynika z przedstawionego wykresu, Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji Rocznego
Programu przekazał w 2010 roku najwięcej środków finansowych stowarzyszeniom, które otrzymały
łącznie 41.236.040,89 zł, co stanowi 70,26% całości przekazanych dotacji. Natomiast pozostałe 28%
dotacji przekazano z budżetu samorządu dla fundacji – 7.419.832,00 zł (12,64%) oraz innych
podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w kwocie 10.037.891,69 zł (17,1%).
Zaprezentowany procentowy podział środków finansowych kształtował się bardzo podobnie w 2009
roku. Wówczas stowarzyszenia otrzymały kwotę 43.257.373,56 zł, co stanowiło 72% budżetu
samorządu przeznaczonego na dotacje. Fundacje uczestniczące w realizacji zadań Miasta
wykorzystały środki finansowe w wysokości 6.268.524,63 zł, co stanowiło 10%, natomiast 18%
budżetu w kwocie 10.478.814,26 zł zostało rozdysponowane innym podmiotom uprawnionym.

4.3.

Udział środków własnych organizacji pozarządowych w zadaniach publicznych

Zlecanie zadań publicznych w formie wspierania polega na dofinansowaniu zadania i związane jest
z koniecznością zapewnienia przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione wkładu
własnego w realizację zadania. Poziom zadeklarowanego wkładu własnego przedstawionego w ofercie
oceniany był przez komisje konkursowe i w większości przypadków stanowił jedno z głównych
kryteriów wyboru organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta Poznania.
Przekazanie 100% środków na realizację zadania możliwe jest tylko w przypadku powierzenia
zadania publicznego. W takich sytuacjach organizacje pozarządowe nie musiały zapewniać wkładu
własnego w realizację zleconych zadań. Dlatego też w poniższej tabeli nie wykazano środków
finansowych podmiotów przy wykonywaniu zadań powierzanych w następujących obszarach pożytku
publicznego:
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
 „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” – nie został złożony żaden wniosek o
dofinansowanie.

Tabela nr 24: Wysokość własnych środków finansowych organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych

Lp.

1
2

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2010 rok
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania powierzane
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania wspierane

Koszty
całkowite
projektów

Środki
finansowe z
budżetu
Miasta

Środki
finansowe
własne
organizacji

Udział
środków
organizacji w
kosztach
projektów

22.290.262.78

22.245.262,78

45.000,00

2%

14.168.485.84

11.468.067,00

2.700.418,84

19,1%

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3.478.347,13

2.220.600,00

1.257.747,13

36,2%

4

Ochrona i promocja zdrowia

988.542,10

729.750,00

258.792,10

26,2%

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

4.232.392.07

3.245.772,95

986.619,12

23,31%

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

611.733,00

459.440,00

152.293,00

24,9%

7

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym przedsiębiorczość

222.397,75

194.487,75

27.910,00

12,6%

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

558.684,00

181.205,00

377.479,00

67,6%

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

20.340.433,33

7.855.000,00

12.485.433,33

61,4%
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10
11
12
13

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
zadania powierzane
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
zadania wspierane
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży
Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

2.347.650,00

2.347.650,00

0,00

0%

14.310.663.30

7.473.919,30

6.836.744,00

47,8%

397.881,80

198.049,80

199.832,00

50,2%

46.078.14

33.930,00

12.148,14

26,4%

14

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

0,00

0,00

0,00

-

15

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych

52.409,00

40.630,00

11.779,00

22,5%

84.045.960,24

58.693.764,58

25.352.195,66

30,2%

Razem

Koszt całkowity 784 realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty uprawnione w 2010 roku wyniósł 84.045.960,24 zł. Realizatorzy zadań publicznych
zapewnili środki własne w łącznej wysokości 25.352.195,58 zł, co stanowi 30,2% całkowitego
kosztu projektów. Natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 69,8% pozostałych
środków finansowych, które organizacje trzeciego sektora otrzymały w formie dotacji w łącznej
wysokości 58.693.764,58 zł.

Wykres nr 6: Wysokość własnych środków finansowych organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych

środki własne organizacji
30%

środki z budżetu Miasta
Poznania
70%

5.

Adresaci i realizatorzy programów zleconych przez Miasto Poznań

Trudno dokonać porównania liczby uczestników zrealizowanych programów między poszczególnymi
sferami pożytku publicznego, bowiem obszary oddziaływań są bardzo zróżnicowane. Znaczące
różnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych zadań. Niektóre zadania
skierowane były do dużych grup społecznych, np. imprezy kulturalne i zawody sportowe czy koncerty
organizowane na terenie miasta. Dlatego też, z uwagi na bardzo szeroki zakres odbiorców, najwyższą
sumaryczną liczbę adresatów projektów wykazano w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji” (773.704 osoby), „Ochrona i promocja zdrowia” (173.488 osób) oraz „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu” (95.325 osób).
Zadania z zakresu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
oraz „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” miały charakter długotrwałych czynności
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specjalistycznych, skierowanych do mniejszej grupy osób. Najniższą liczbę uczestników projektów
wskazano w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość”
(550 osoby). Wynikało to jednak ze specyfiki realizowanych zadań. Organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty uprawnione podjęły się przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń i warsztatów,
wspomagających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wspieranie usług doradztwa
biznesowego. Zadania z tego zakresu adresowane były do wąskiej grupy początkujących
przedsiębiorców. W obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” wykazano brak liczby
uczestników, ponieważ żadna organizacja nie złożyła oferty i zadanie pozostało bez realizacji.
Tabela nr 25: Liczba osób uczestniczących w projektach oraz zaangażowanych w realizację zadań Miasta
Lp.

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2010 rok

Liczba
adresatów
projektów

Liczba
zawartych
umów

1

Profilaktyka i pomoc społeczna

23 945

2

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3

(realizatorów)

Liczba
wolontariuszy

120

2 162

672

6 940

38

346

123

Ochrona i promocja zdrowia

173 488

26

384

243

4

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

7 287

88

661

194

5

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

24 379

11

67

17

6

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym przedsiębiorczość

578

24

60

12

7

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

8 382

14

149

325

8

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

773 704

171

1 019

2 287

9

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

95 325

261

2 915

1 634

8 224

25

215

238

7 280*

4

17

15

10
11

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży
Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Liczba osób

12

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

0

0

0

0

13

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych

550

4
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0

1 130 082

786

8 023

5 760

Razem

* - liczba ta nie oddaje faktycznego zasięgu projektów, gdyż dwa na cztery zadania realizowane w tym
obszarze: Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej Foto-Eko oraz przyrodniczo-edukacyjna
wystawa Foto-Eko a także Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Rezerwacie Meteoryt Morasko
adresowane były do trudno mierzalnej liczby uczestników. Według danych przekazanych przez
realizatora projektu było to od kilku do kilkunastu tysięcy osób.
Powyższa tabela przedstawia informacje dotyczące liczby osób, które zaangażowane były w realizację
projektów w poszczególnych obszarach pożytku publicznego. Zaprezentowana liczba osób, które
aktywnie uczestniczyły w realizacji wybranych projektów, ściśle związana była ze specyfiką danych
zadań. Niektóre przedsięwzięcia wymagały zatrudnienia kompetentnych specjalistów pracujących
przez cały rok (np. placówki pomocy społecznej), natomiast inne projekty opierały się głównie na
pracy osób zaangażowanych przez krótki okres czasu lub też na pracy wolontariuszy (np. organizacja
imprez masowych).
Programy przyjęte do realizacji w 2010 roku wykonywane były przez:
 osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę lub innych umów,
 wolontariuszy, którzy wykonywali świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Wysoki poziom zaangażowania wolontariuszy wskazano w następujących obszarach:
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – ogółem 2.287 osoby,
 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” – ogółem 1.634 osób,
 „Profilaktyka i pomoc społeczna” – ogółem 672 osób,
Podczas realizacji zadań publicznych zleconych przez samorząd Miasta Poznania w 2010 roku
zatrudniono na podstawie umów 8.023 osoby oraz zaangażowano 5.760 wolontariuszy. Należy
jednak podkreślić, że wolontariusze angażowani byli w różnym wymiarze czasowym. Porównanie
nakładu pracy osób zatrudnionych oraz wolontariuszy jest skomplikowane i nie daje pełnego obrazu
ich zaangażowania. Wiele zadań realizowanych wolontaryjnie dotyczyło pomocy organizacyjnej lub
jednorazowego wsparcia, co trudno jest przeliczyć na etaty.
Przy wykonywaniu 784 umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi pracowało
łącznie 13.783 osoby. Średnio na realizację jednej umowy przypada 18 osób, w tym 10 osób
zatrudnionych oraz 8 wolontariuszy.

6.

Projekty realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych

Tworzenie partnerstwa pomiędzy pierwszym a trzecim sektorem na rzecz realizacji konkretnego
projektu pozwala na stworzenie płaszczyzny wymiany zarówno wiedzy, jak i doświadczeń.
Organizacje pozarządowe posiadają zaplecze specjalistów – praktyków wnoszących cenną wiedzę
merytoryczną do projektu, znających realne problemy i najtrafniej formułujących propozycje ich
rozwiązania, natomiast samorząd posiada zaplecze formalno-prawne pozwalające na właściwą
koordynację prac, a także wspiera w promocji oraz rozpowszechnianiu rezultatów projektowych.
Programy unijne promują partnerstwo, są one czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy umożliwiającym
realizację zadań projektowych w sposób kompletny i efektywny. Wdrażane w 2010 roku w Poznaniu
projekty unijne w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi zaowocowały innowacyjnymi
rozwiązaniami i przyczyniły się w istotny sposób do podnoszenia jakości polityki społecznej
prowadzonej w mieście.

6.1.

Open Cities Urbact II

Projekt OPENCities „W stronę miast otwartych” – poświęcony jest badaniom nad otwartością
miast w zakresie przyciągania i utrzymywania kapitału ludzkiego oraz społeczno-ekonomicznej
integracji migrujących pracowników. Realizowany jest w ramach Programu Wspólnotowego
URBACT II (współpraca miast europejskich w zakresie rozwoju zrównoważonego). Projekt obejmuje
kwestie międzynarodowej migracji ekonomicznej, w tym zarówno przyciągania imigrantów, integracji
społeczno-ekonomicznej imigrantów, jak i zatrzymania odpływu kapitału ludzkiego, czyli emigracji
zarobkowej.
Tabela nr 27: Informacje finansowe dotyczące realizacji projektu OPENCities „W stronę miast otwartych”

Źródło dofinansowania
Wydział UMP biorący udział
w projekcie (lider/partner)
Nazwa organizacji biorącej
udział w projekcie
(lider/partner)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca
Terytorialna, URBACT II
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania wraz z
innymi wydziałami UMP
Miasta partnerskie:
 Belfast (Irlandia Północna) – lider
 Sofia (Bułgaria), Wiedeń (Austria), Dublin (Irlandia), Bukareszt
(Rumunia), Bilbao (Hiszpania), Düsseldorf (Niemcy), Poznań (Polska),
Gdańsk (Polska), Region Nitra (Słowacja)
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Pozostali partnerzy:
 British Council – autor koncepcji badawczej projektu
 Komisja Europejska – nadała projektowi status priorytetowy dla Unii
Europejskiej
 współpracę zapowiedziała sieć EUROCITIES, w ramach Grupy Roboczej
Economic Migration, do której należy również Poznań, oraz Grupy
Roboczej Migration and Integration
Okres realizacji projektu

styczeń 2009 – maj 2011

Całkowita wartość projektu

wartość projektu: 634.150,00 EUR, wartość dla Poznania: 57.650,00 EUR

Kwota dofinansowania

dofinansowanie dla Poznania: 46.120,00 EUR

Wkład własny Miasta

11.530,00 EUR

Stopień realizacji postępu
finansowego w 2010 roku
według stanu na dzień
31.12.2010 rok

36.831,38 PLN

Kluczowym celem jest wypracowanie modelu miasta otwartego oraz zidentyfikowanie czynników
sprzyjających przyciągnięciu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, w szczególności imigrantów, oraz
opracowanie strategii służących przyciąganiu i utrzymaniu międzynarodowego kapitału ludzkiego.
Zadaniem projektu jest zwiększenie potencjału ekonomicznego i konkurencyjności Miasta Poznania
poprzez opracowanie, w ramach lokalnego zespołu ekspertów, strategii przyciągania i utrzymywania
w mieście kapitału ludzkiego – cudzoziemców, który przyczyni się do zbilansowania depopulacji
miasta oraz zaspokojenia potrzeb rynku pracy.
Natomiast strategia Open Cities, zwana Lokalnym Planem Działania, uwzględnia następujące aspekty
migracji:
 przyciąganie do Poznania zagranicznego kapitału ludzkiego, zgodnie z zapotrzebowaniem
rynku pracy,
 zatrzymanie odpływu wykwalifikowanych pracowników oraz absolwentów wyższych
uczelni,
 reintegracja emigrantów powracających do Poznania,
 promocja Poznania jako miasta otwartego, atrakcyjnego miejsca zamieszkania i rynku
pracy,
 stworzenie pozytywnego klimatu biznesowego i społecznego dla imigracji ekonomicznej.

6.2.

Projekt „Działania kulturalne w edukacji szkolnej – doświadczenia Polski
i Węgier” – „Cultural activities in school education – Polish and Hungarian
experience”

Miasto Poznań w partnerstwie z Stowarzyszeniem Przyjaciół DKF „Dziesiątka” i Towarzystwem
im. Feliksa Nowowiejskiego realizuje projekt „Działania kulturalne w edukacji szkolnej –
doświadczenia Polski i Węgier” w ramach programu Commenius Regio.
Tabela nr 28: Informacje finansowe dotyczące realizacji projektu „Działania kulturalne w edukacji szkolnej – doświadczenia
Polski i Węgier” – „Cultural activities in school education – Polish and Hungarian experience”

Źródło dofinansowania

Program Uczenie się przez całe życie – Commenius Regio

Wydział UMP biorący udział
Biuro Koordynacji Projektów, Wydział Oświaty
w projekcie (lider/partner)
Nazwa organizacji pozarządowej
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
biorącej udział w projekcie

31

Okres realizacji projektu

sierpień 2009 – lipiec 2011

Całkowita wartość projektu

wartość dla Poznania: 25.000,00 EUR

Kwota dofinansowania

dofinansowanie dla Poznania: 25.000,00 EUR

Wkład własny Miasta

0

Stopień realizacji postępu
finansowego w 2010 roku
według stanu na dzień
31.12.2010 rok

32.059,03 PLN

Głównymi założeniami programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez
promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie,
wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy regionami
partnerskimi w zakresie edukacji kulturalnej, w szczególności w dziedzinie teatru, filmu i muzyki.
W dniach 12-15 października i 21-24 kwietnia 2010 roku miała miejsce wizyta przedstawicieli Miasta
Poznania i organizacji pozarządowych w Györ. Realizowane partnerstwo daje możliwość wzajemnego
uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej w
zakresie praktycznej edukacji kulturalnej (competence based cultural education), wzbogacenia oferty
edukacyjnej w szkołach dzięki zajęciom kulturalnym dla uczniów, oraz dialogu międzykulturowego w
edukacji szkolnej.

6.3.

Olimpizm a integracja młodych ludzi przez edukację – Olympism and the
integration of young people in education

Głównym celem projektu jest społeczna integracja młodzieży niepełnosprawnej na polu edukacji
fizycznej i sportu, która opiera się na czterech filarach:
 integracji społecznej młodzieży niepełnosprawnej psychicznie i fizycznie,
 poprawa stanu zdrowia i aktywności sportowej młodzieży zarówno w Polsce, jak i w
Bułgarii,
 opracowanie i promocja programu edukacji fizycznej, zawierającego gry sportowe
integrujące młodzież niepełnosprawną,
 przygotowanie młodzieży do EURO 2012 poprzez organizację obozów sportowych i
wydarzeń sportowych w szkołach.
Tabela nr 29: „Olimpizm a integracja młodych ludzi przez edukację” – Olimpizm and the integration of young people in
education”

Źródło dofinansowania

Uczenie się przez całe życie – Commenius Regio

Wydział UMP biorący udział
w projekcie (lider/partner)

Wydział Oświaty

Nazwa organizacji pozarządowej
biorącej udział w projekcie

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start”
Partnerzy:
 Miasto Kyustendil / Bułgaria
 Szkoła Podstawowa „Paicy Hilendarksi”
 Centrum Badawcze / wspierające zintegrowaną edukację uczniów i
studentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 Stowarzyszenie „Partnerzy – Kyustendil”

Okres realizacji projektu

sierpień 2010 – lipiec 2012

Całkowita wartość projektu

Wartość dla Poznania: 45.000,00 EUR

Kwota dofinansowania

38.750,00 EUR
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Wkład własny Miasta

6.250,00 EUR

Stopień realizacji postępu
finansowego w 2010 roku według
stanu na dzień 31.12.2010 rok

2.359,11 PLN

6.4.

Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania

Zadaniem Zespołu powołanego zarządzeniem Nr 447/2007/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 22 czerwca 2007 roku było opracowanie programu przeciwdziałającego zjawisku żebractwa na
terenie Miasta Poznania. W ramach konkursu ofert wyłoniona została organizacja pozarządowa, która
przeprowadziła diagnozę zjawiska żebractwa na terenie Miasta Poznania. Przygotowane opracowanie
Fundacji SIC! zatytułowane: „Zjawisko Żebractwa w Poznaniu – diagnoza na rzecz wsparcia”
posłużyło do opracowania programu przeciwdziałania zjawisku żebractwa w Poznaniu.
Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania na lata 2008-2010
został przyjęty do realizacji dnia 4 lipca 2008 roku zarządzeniem Nr 370/2008/P Prezydenta Miasta
Poznania.
Celem Programu jest ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebrctwa, poprzez
zwiększenie świadomości osób żebrzących oraz wspierających osoby żebrzące na temat konsekwencji
tego typu zachowań, zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w
trudnych sytuacjach życiowych, jak również zwiększenie dostępu do istniejących form zatrudnienia
oraz poprawa funkcjonowania społecznego. Adresatami Programu są przede wszystkim osoby dorosłe
i dzieci, które w sposób bierny lub czynny proszą o jałmużnę, przyjmując i stosując figury i
socjotechniki żebracze, w tym osoby, które świadczą tzw. usługi, np. grajek uliczny czy dziecko
sprzedające kwiaty w kawiarniach na Starym Rynku.
W 2010 roku zrealizowano w szczególności następujące działania:
1)
Dwie organizacje pozarządowe realizowały programy dotyczące działań streetworkerów, w
tym działań na rzecz dzieci ulicy i dorosłych żebrzących:
 Fundacja SIC!, os. Powstańców Warszawy 1B – projekt pt. „Pozytywnie aktywni.
Tworzenie alternatyw dla żebrzących dzieci”,
 Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”, ul. Bydgoska 6/7 – projekt pt. „Streetworking –
pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie”;
2)
Funkcjonował numer infolinii „Stop Żebractwu” (0800 440 450), obsługiwany przez Miejskie
Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu;
3)
Funkcjonowała podstrona internetowa na portalu Miejskiego Informatora Multimedialnego,
dotycząca zjawiska żebractwa (www.poznan.pl/zebractwo), zawiera ona informacje na temat
samego zjawiska (elementy diagnozy), programu (cele, realizatorzy, podejmowane działania,
procedury interwencyjne) oraz instytucji pomocowych i proponowanych zachowań wobec
zjawiska;
4)
Dnia 21 czerwca 2010 roku rozpoczęto drugą edycję kampanii społecznej, realizowaną za
pomocą plakatów eksponowanych w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach miejskich,
żetonów do wózków sklepowych (rozdawanych w centrach handlowych), zawieszek do aut
(rozdawanych na stacjach benzynowych, w Strefie Płatnego Parkowania, przez Policję, Straż
Miejską) i stojaków z dwujęzyczną ulotką, eksponowanych w lokalach gastronomicznych
przy Starym Rynku;
5)
W miesiącach lipiec – listopad 2010 roku realizowano działania interwencyjne (patrole) w
ramach projektów „Powrót z ulicy” i „Działania na rzecz ograniczenia żebractwa osób
dorosłych w Poznaniu”;
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6)
7)

Kontynuowano współpracę z Krakowem i Wrocławiem w celu sformalizowania partnerstwa
zmierzającego do podejmowania wspólnych działań mających na celu ograniczanie zjawiska
żebractwa, a także wymianę doświadczeń;
W październiku 2010 roku program otrzymał wyróżnienie w konkursie Związku Miast
Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania – współpraca gmin i powiatów z organizacjami
pozarządowymi” w kategorii miasta na prawach powiatu, i został umieszczony w Bazie
Dobrych Praktyk.

Realizacja programu jest kontynuowana w 2011 roku na podstawie zarządzenia Nr 901/2010/P
Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Procederowi
Żebractwa na terenie Miasta Poznania.
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Rozdział II
Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
W ramach realizacji Rocznego Programu na 2010 rok Miasto Poznań współpracowało z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi nie tylko w sferze finansowej poprzez
zlecanie zadań publicznych, ale również w sferze pozafinansowej. Pozafinansowe formy współpracy
dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej. Na szczególną
uwagę zasługują wszelkie podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia oraz konferencje i kampanie
informacyjne skierowane do mieszkańców Poznania. Głównym celem przeprowadzonych działań było
usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorami, a także poprawienie jakości współpracy na nowych
polach aktywności.

1.

Miejskie rady i zespoły konsultacyjne

Uwzględniając istotną rolę organizacji społecznych w określaniu nowych kierunków działań
skierowanych do mieszkańców Poznania, powołano Miejską Radę Pożytku Publicznego, która
przyczyniała się do podniesienia standardu współpracy organizacji społecznych z samorządem. Poza
tym należy zwrócić uwagę na fakt funkcjonowania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, która sprawnie i rzetelnie pracuje na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Aktywność Rady jest rezultatem wypracowanych wcześniej rozwiązań i podyktowana jest potrzebą
nieustannego podejmowania dialogu pomiędzy sektorem władzy publicznej a mieszkańcami Poznania.
Powołana została również Miejska Rada Seniorów. Działalność Rady zapewnia seniorom wpływ na
sprawy dotyczące społeczności i osób starszego pokolenia. Konieczne jest bowiem zdecydowane i
zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu osób starszych z uczestnictwa w życiu
społecznym oraz stworzenie warunków zapewniających seniorom wysoką jakość życia.

1.1.

Miejska Rada Pożytku Publicznego

Uwzględniając bardzo ważną rolę organizacji społecznych w określaniu kierunków działań
skierowanych do mieszkańców Poznania, powołano Miejską Radę Pożytku Publicznego, która
pracowała przy Prezydencie Miasta Poznania od dnia 7 czerwca 2005 roku.
Miejska Rada Pożytku Publicznego II kadencji została powołana uchwałą Nr XI/87/V/2007 Rady
Miasta Poznania z dnia 3 kwietnia 2007 roku i rozpoczęła działalność jako forum opiniodawczo –
doradcze oraz pomocnicze Prezydenta Miasta Poznania. W skład MRPP wchodziło 5 osób
reprezentujących Komisje Rady Miasta Poznania, 5 członków reprezentujących pracowników
merytorycznych Urzędu oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych na spotkaniu
Prezydenta Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.
Do zadań Miejskiej Rady Pożytku Publicznego należało w szczególności wyrażanie opinii o
projektach aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
oraz w sprawach stosowania ustawy na terenie Miasta Poznania. Ponadto MRPP zajmowała się
również zgłaszaniem uwag do projektów rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz promocją idei działalności pożytku publicznego. MRPP odbyła w 2010 roku
następujące spotkania:
 12 stycznia 2010 roku – prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030 przez prof.
nadzw. UE Cezarego Kochalskiego, w obradach uczestniczył także zastępca Prezydenta –
pan Tomasz Kayser oraz organizacje pozarządowe, które miały możliwość aktywnego
uczestnictwa w spotkaniu,
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 10 marca 2010 roku – ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji
z uwagi na nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotyczyło głównie podsumowania minionego okresu działalności, wstępnie omówiono
zakres merytoryczny prac oraz kierunki rozwoju przyszłej Poznańskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.

1.2.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych II kadencji została powołana zgodnie z treścią
zarządzenia Nr 589/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 sierpnia 2007 roku.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Miejska Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych jest organem opiniująco-doradczym, składającym się z członków, którzy
reprezentują osoby dotknięte różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Do zakresu działania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:
 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 ocena realizacji programów,
 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Poznania
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W 2010 roku Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych spotkała się 10 razy. Podczas
zebrań wydała 15 opinii na temat planowanych inwestycji dotyczących infrastruktury miasta.

1.3.

Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr XXIV/228/V/2007 Rady Miasta Poznania z
dnia 25 października 2007 roku i rozpoczęła działalność jako organ opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny w strukturze władz Miasta Poznania. Głównym celem Rady jest służenie seniorom
poprzez reprezentowanie ich interesów wobec samorządu. Zgodnie z zapisami powyższej uchwały, w
skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych (działających
na rzecz osób starszych), rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania
oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta Poznania. Skład osobowy powoływany jest na okres kadencji
Rady Miasta. Do Rady mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia.
W roku 2010 odbyło się 10 posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów, na których m.in. omówiono wyniki
realizacji Programu „Seniorzy”, przedstawiono zadania Centrum Inicjatyw Senioralnych, przyjęto
sprawozdanie za rok 2009, plan pracy MRS na 2010 rok. Miejska Rada Seniorów jako organ
opiniodawczy omówiła na swoich posiedzeniach organizację targów „Aktywni 50+” oraz oceniła
pracę organizacji pozarządowych i Rad Osiedli. Na posiedzeniu, które odbyło się 22 marca 2010 roku,
przedstawiono wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora w Centrum Inicjatyw Senioralnych. W tym
samym dniu dokonano wyboru prezydium Miejskiej Rady Seniorów.
Miejska Rada Seniorów jako organ inicjatywny zaproponowała przeprowadzenie badań sytuacji osób
starszych w Poznaniu oraz przystąpienie do opracowania programu „Poznań wrażliwy społecznie” na
najbliższe lata; projekty te zgodnie z założeniem byłyby realizowane przez Centrum Inicjatyw
Senioralnych. Pomysły spotkały się z pozytywną odpowiedzią ze strony Władz Miasta Poznania.
25 sierpnia 2010 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów we Wrocławiu. W
spotkaniu z Wrocławską Radą ds. Seniorów uczestniczyło 6 członków oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Rady Miasta Poznania, poznańska delegacja wzięła udział w uroczystym posiedzeniu Wrocławskiej
Rady. Po posiedzeniu odbyło się spotkanie, które było możliwością wymiany doświadczeń i
podzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie polityki społecznej na rzecz osób starszych.
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25 października 2010 roku odbyła się rewizyta Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, podczas wspólnego
posiedzenia zaprezentowano dokonania MRS, przedstawiono program „Seniorzy” oraz umożliwiono
gościom zobaczenie siedziby Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz mieszkań dla seniorów przy
ul. Drewlańskiej.
I kadencję Miejskiej Rady Seniorów zakończono uroczyście 8 listopada 2010 roku, na spotkaniu
przedstawiono sprawozdanie z jej działalności.

1.4.

Zespół doradczy ds. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów narkomanii
w Poznaniu

W związku z uchwaleniem po raz pierwszy w 2007 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Poznaniu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 90/2008/P z dnia 22 lutego
2008 roku ze zm., powołany został Zespół Doradczy ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Narkomanii w Poznaniu. Zespół jest organem doradczym i opiniodawczym dla Prezydenta
Miasta Poznania, składającym się z ekspertów zajmujących się problemem uzależnień w różnych
obszarach życia społecznego.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele UMP, policji, sądu, nauki, medycyny oraz organizacji
pozarządowych:
 pani Elżbieta Dybowska – zastępca dyrektora ds. polityki zdrowotnej Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
 pan Andrzej Tomczak – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania,
 pan Edward Kotarski – zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,
 pani Jadwiga Migaszewska-Majewicz – konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej,
 pan Dariusz Walczak – Trzeci Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i
Nieletnich Grunwald – Jeżyce,
 pan Roman Pomianowski – przedstawiciel Fundacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
„Wybór”,
 pani Magdalena Łukasik-Głębocka – Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce Oddział
Toksykologii,
 pani Małgorzata Kaźmierczak – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Stare Miasto,
 pani Alicja Godyla-Jasicka – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
 pani Barbara Kęszycka – Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „SEDNO”,
 pan Marek Stefaniak – dyrektor Stowarzyszenia Monar, Wielkopolskiego Centrum Pomocy
Bliźniemu Markot,
 ksiądz Waldemar Twardowski – przedstawiciel Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 pani prof. Ewa Florek – kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu
Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 pan Andrzej Kobus – przedstawiciel Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu,
 pan Marcin Łukomczyk – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Do zadań zespołu należy:
 poszukiwanie najskuteczniejszych sposobów i metod realizacji zadań oraz obowiązków
nałożonych na gminę przez ustawodawcę,
 przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań do realizacji w ramach
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu,
 opiniowanie projektów uchwał w sprawie uchwalania rocznego Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu,
 monitorowanie problemu narkomanii na terenie Miasta Poznania.
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W 2010 roku zespół spotkał się dwa razy w celach:
 zatwierdzenia projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na
2010 rok,
 omówienia zatwierdzenia Raportu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Poznaniu na 2009 rok,
 omówienia sprawozdania z realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
 omówienia zjawiska „dopalaczy” jako problemu społecznego,
 omówienie propozycji zmian do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 przedstawienia działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii.

1.5.

Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze
„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania Nr 3/2006
z dnia 10 lipca 2006 r. powołano zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Celem działalności zespołu jest zapewnienie stałego kontaktu
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, z jednostkami koordynującymi.
W skład zespołu wchodzą:
 przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych daną dziedziną współpracy:
- Anna Zbierska,
- Radosław Dzięciołowski,
 pracownicy właściwych jednostek koordynujących:
- Piotr Szczepanowski,
- Anna Feja.
Do zakresu zadań zespołu należy m.in.:
 inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania z
organizacjami pozarządowymi,
 informowanie organizacji pozarządowych o szczegółowych kierunkach działalności
podejmowanych przez jednostki koordynujące w związku ze współpracą z organizacjami
pozarządowymi,
 podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania organizacji pozarządowych,
służących lepszemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Poznania,
 działanie na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych poprzez
inicjowanie szkoleń, konsultacji, konferencji,
 monitorowanie potrzeb organizacji pozarządowych,
 zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących zakresu działań organizacji
pozarządowych,
 wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi poszczególnych
obszarów pożytku publicznego,
 wymiana informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego poprzez
organizacje pozarządowe.
Zespół powołano na okres 4 lat. W roku 2010 zespół spotkał się raz, 10 marca, i zakończył swoją
działalność. Przedmiotem spotkania była uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz ogłaszanie
konkursów na podstawie projektu budżetu.
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2.

Działania realizowane przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Do zadań Oddziału należy między innymi współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora, mająca
na celu wspieranie partnerskich metod i form aktywizowania społeczności lokalnych, oraz realizacja
działań zapewniających warunki do podwyższania poziomu i jakości życia mieszkańców. Zakres
kompetencji Oddziału obejmuje także szeroki wachlarz działań, których zamiarem jest wsparcie
merytoryczne organizacji pozarządowych oraz podnoszenie jakości ich pracy poprzez organizowanie
różnego typu inicjatyw, odpowiadających bieżącym potrzebom zgłaszanym przez współpracujące
podmioty.

2.1.

Kampania informacyjna „1% dla Poznania”

Celem akcji było zachęcenie mieszkańców Miasta do przekazywania 1% z podatku dochodowego na
rzecz poznańskich organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą
pomniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 oraz PIT 37) o kwotę
stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego.
Na potrzeby kampanii powstał wortal www.poznan.pl/jedenprocent zawierający wykaz organizacji z
terenu Poznania, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Na stronie umieszczono
między innymi informacje dotyczące sposobu przekazywania 1%. Zaprojektowano logotyp kampanii,
który wykorzystywano na materiałach reklamowych, takich jak: citylighty i plakaty, które
rozmieszczono na terenie Poznania. Do wzięcia udziału w akcji zachęcał również banner flash z
hasłem reklamowym, pojawiający się na stronie internetowej Miasta Poznania. Informacje o kampanii
zawarto również w małych notatnikach reklamowych, które dystrybuowane były na różnych
spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.

Informacje dotyczące Miasta Poznania
Z analizy danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że z terenu Wielkopolski
podatnicy w formie 1% podatku dochodowego należnego za 2009 rok przekazali organizacjom
pożytku publicznego 30.799.021,36 zł, co stanowi 8,6% ogólnej wielkości środków w skali kraju. W
odniesieniu do pozostałych województw, Wielkopolska zajmuje IV miejsce pod względem wielkości
przekazanego wsparcia przez podatników. Z terenu Poznania środki finansowe podatników
przekazane w formie 1% podatku należnego za 2009 rok, otrzymało 188 organizacji pożytku
publicznego (spośród 209 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym) na łączną kwotę
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7.695.787,27 zł (wg danych na dzień 15 września 2010 r.). Suma stanowi 2,2% ogólnej puli środków
przekazanych z „1%” w skali kraju. Warto zauważyć, że wzrosła zarówno liczba organizacji
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w ubiegłym roku było ich 196), jak i tych, które
otrzymały środki (157 w roku ubiegłym). Z drugiej jednak strony zmniejszeniu uległa kwota
przekazana organizacjom, co spowodowane jest głównie wspomnianym obniżeniem stawek skali
podatkowej, a co za tym idzie, niższymi zapłaconymi podatkami w ogóle. Jednocześnie wielkość
wsparcia uzyskanego przez poznańskie organizacje pożytku publicznego stanowi 24,98% puli
przekazanej przez podatników z terenu Wielkopolski. Skala wsparcia finansowego uzyskana przez
poszczególne poznańskie organizacje pożytku publicznego jest bardzo zróżnicowana i kształtuje się od
40,60 zł do 1.122.414,52 zł.

2.2.

Drugi Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych

Na Placu Wolności 11 września 2010 roku zorganizowano II Poznański Dzień Organizacji
Pozarządowych. Celem imprezy było przybliżenie oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na działalność
lokalnych organizacji pozarządowych oraz ukazanie współpracy Miasta Poznania z podmiotami
trzeciego sektora. Impreza poprzedzona była Tygodniem Organizacji Pozarządowych (TOP), w
ramach którego odbywały się różne przedsięwzięcia, takie jak: przegląd reklamy społecznej, debaty,
koncerty, drzwi otwarte. Patronat medialny imprezy objął portal ngo.pl.
Podczas II PDOP 76 organizacji pozarządowych zorganizowało swoje stoiska oraz zaplanowało
atrakcje, aby zaprezentować się poznaniakom. Organizacje miały możliwość przedstawienia swojej
działalności również podczas występów artystycznych na scenie oraz wolnej przestrzeni placu
Wolności. W czasie imprezy odbywały się między innymi występy zespołów tanecznych i teatralnych,
pokazy tresury psów, prezentacja kotów do adopcji, a także pokaz ratownictwa medycznego i walk
rycerskich. Poza tym na płycie placu zorganizowano zawody harcerskie dla dzieci, tor przeszkód,
różne konkurencje fizyczne i akcje plastyczne oraz wiele innych atrakcji. Przeprowadzono również
konkurs i wręczono nagrodę za najładniejsze stoisko.
W wydarzeniu udział wzięło blisko 3 tysiące poznaniaków, którzy postanowili przyłożyć swoją dłoń
do idei działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz pozostawili namacalny dowód w
postaci kolorowych dłoni odbitych na wielkim banerze! Zorganizowano także happening w formie
„przybijania piątki” z udziałem mieszkańców oraz zastępcy Prezydenta Miasta – pana Tomasza
Kaysera. Poznański rekord w „przybijaniu piątki” został ustanowiony, dając mieszkańcom powód do
dumy i możliwość pokazania całej Polsce zaangażowania w społeczne inicjatywy.
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2.3.

Konkurs „Poznański Wolontariusz Roku 2010”

Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na
wiek, wykształcenie i stan zdrowia pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania, a
także promowanie działań wolontaryjnych na rzecz społeczności lokalnej. Tytuł Poznańskiego
Wolontariusza Roku przyznawany jest każdego roku. Tym razem, po raz pierwszy mieszkańcy mieli
możliwość zgłaszania wolontariuszy w kategorii sportowej oraz tradycyjnie w trzech pozostałych:
indywidualnej, zespołowej i młodzieżowej. W 2010 roku przeprowadzono XI edycję konkursu.
Łącznie do Urzędu Miasta przekazano 39 zgłoszeń. Do kategorii indywidualnej przesłano 7
kandydatur, do kategorii zespołowej wpłynęło 13 zgłoszeń, do kategorii młodzieżowej zgłoszono 17
osób, natomiast do wprowadzonej w tym roku kategorii sportowej wysłano 2 zgłoszenia. Spośród tych
kandydatów Kapituła Konkursu wybrała „Poznańskiego Wolontariusza Roku 2010” w każdej
kategorii.
Decyzją Kapituły Konkursu z dnia 23 listopada 2010 roku laureatami zostali:
 w kategorii młodzieżowej: pani Agnieszka Drożyńska,
 w kategorii indywidualnej: pani Ewa Rakowska-Śmiglewska,
 w kategorii zespołowej: projekt „Pogromcy Nudy” realizowany przez Centrum
Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY,
 w kategorii sportowej: Drużyna Szpiku – Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.
Kapituła Konkursu postanowiła przyznać wyróżnienia następującym osobom:
 w kategorii młodzieżowej: pani Anna Wawrzyniak,
 w kategorii indywidualnej: pani Jolanta Kończak oraz pani Joanna Bobrzyk.
Dnia 1 grudnia 2010 roku w Sali Kongresowej Centrum Kongresowo–Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs „Poznański Wolontariusz
Roku 2010”. Podczas gali Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Wicewojewoda Przemysław
Pacia, wyrażając uznanie dla pracy i zaangażowania wszystkich wolontariuszy, wręczyli statuetki i
nagrody wraz z listami gratulacyjnymi laureatom konkursu w kategorii młodzieżowej, indywidualnej,
zespołowej i sportowej. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu Audiofeels.

2.4.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizował warsztaty
szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem było
omówienie zasad ubiegania się o dotacje z budżetu Miasta Poznania, w szczególności wymogów,
jakim winna odpowiadać oferta w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr
264, poz. 2207). Spotkania skierowane były w szczególności do podmiotów, które w latach ubiegłych
otrzymywały dotacje w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej w związku ze zmianami
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wprowadzonymi ustawą z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146.
Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, spotkania odbyły się w kilku terminach w dniach: 16.11.2010 r., 22
listopada 2010 r. (2 grupy), 24.11.2010 r. i 25.11.2010 r. W sumie w 5 zorganizowanych spotkaniach
szkoleniowych wzięło udział 75 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.5.

Związek Miast Polskich

Miasto Poznań jako członek Związku Miast Polskich bierze udział w projekcie „Budowanie
potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczenia usług publicznych mieszkańcom,
organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie
stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji”.
Jednym z komponentów projektu jest tworzenie Grup Wymiany Doświadczeń GWD, w ramach
których samorządy pracują nad doskonaleniem dostarczania usług publicznych, stosując ilościowe
wskaźniki, ankiety satysfakcji klientów i dobre praktyki. Jednym z obszarów pracy Grupy Wymiany
Doświadczeń jest „Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi”. Oczekiwanym rezultatem spotkań GWD jest stworzenie modelu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz zaproponowanie standardów, jakie powinny obowiązywać w tym
obszarze. Efekty pracy GWD zostaną opublikowane w poradniku, który trafi do gmin w całej Polsce.
Grupa Wymiany Doświadczeń spotyka się na 1-2 dniowych zjazdach raz na półtora do dwóch
miesięcy w jednym z samorządów uczestniczących w pracach grupy. Pierwsze inauguracyjne
spotkanie odbyło się w dniach 6-7 września 2010 roku w Gdyni przy okazji obchodów 15 rocznicy
uchwalenia pierwszego w Polsce gdyńskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Kolejne spotkanie odbyło się w Poznaniu 17-18 października 2010 roku i towarzyszyło Poznańskim
Targom Przedsiębiorczości Społecznej w ramach IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

2.6.

Unia Metropolii Polskich

Miasto Poznań jako członek Unii Metropolii Polskich ma swojego przedstawiciela w Komisji ds.
Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach UMP przedstawiciele 12 miast członkowskich (Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i
Wrocław) współdziałają w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji pozarządowych.
Przedstawicielem Poznania w komisji jest pani Izabela Leśniak. W 2010 roku podczas spotkań
Komisja ds. Społeczeństwa Obywatelskiego omawiała m.in. nowelizację ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady wspierania inicjatyw lokalnych, współpracę z
jednostkami pomocniczymi samorządów, formy badania jakości zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe, promocję działań organizacji pozarządowych. Spotkania służą wymianie
doświadczeń i dobrych praktyk, a także umożliwiają poznanie lokalnych rozwiązań służących
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z trzecim sektorem.

3.

Konferencje

Specjalizacja organizacji pozarządowych w różnych obszarach powoduje, że stają się one liderami
w niektórych dziedzinach wiedzy, a także podejmują próby poszukiwania nowych metod
rozwiązywania problemów społecznych. Celem stworzenia płaszczyzny dla wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk, organizowane są konferencje dla określania form działania mogących przyczynić
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się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Organizowanie tego typu spotkań to również
możliwość podsumowania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć oraz konsultowania wdrażanych
i planowanych rozwiązań.

3.1.

Konferencja „Współczesne Metody Leczenia Uzależnień”

Konferencja „Współczesne Metody Leczenia Uzależnień” organizowana była przy udziale Fundacji
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór”. Konferencja odbyła się 28 sierpnia 2010 roku w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania.
Swoje wykłady wygłosili:
 H. Kędzierski pt. „Bio-psycho-społeczne uwarunkowania leczenia uzależnień – nowy, stary
model Minesota”,
 J. Kasprzak pt. „Nałogowe schematy funkcjonowania – zrozumienia istoty uzależnienia”,
 J. Kasprzak pt. „Strategie pracy z osobą uzależnioną – jak to robimy”,
 K. Mędrykiewicz pt. „Wybrane szczegółowe strategie pracy terapeutycznej na etapie terapii
podstawowej”,
 H. Kędzierski pt. „Wybrane szczegółowe strategie pracy terapeutycznej na etapie terapii
pogłębionej”,
 W. Kondratowicz pt. „Czwarty wymiar w leczeniu uzależnień – rekonstrukcja życia
duchowego”.
Wywiadów dla mediów lokalnych udzieliła zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych pani Elżbieta Dybowska. Uczestnikami konferencji były osoby zawodowo zajmujące się
problemem uzależnień w środowisku lokalnym (m.in. przedstawiciele samorządu, policji, sądów,
kuratorzy sądowi, placówek lecznictwa odwykowego oraz grup samopomocowych AA i Al-Anon).
Powyższe przedsięwzięcie wpisywały się w działania społeczne miasta, mające na celu edukację
społeczną mieszkańców Poznania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

4.

Akcje społeczne

Miasto Poznań we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzi akcje społeczne, które
pełnią nie tylko rolę informacyjną, ale też wpływają na aktywizowanie społeczności lokalnych.
Podczas takich akcji mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z bezpłatnych porad wielu specjalistów,
poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia, oraz rozwiązywania ważnych kwestii
społecznych. Poza tym akcje społeczne są również ważnym elementem promocji Miasta wśród
mieszkańców, a także kształtują prospołeczne postawy i zdrowe nawyki żywieniowe.

4.1.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania był gospodarzem kolejnej XVI Edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym organizatorem była Fundacja „Świat na
Tak” wraz z Samorządowymi i Lokalnymi Komitetami Organizacyjnymi. Celem konkursu było
promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego
otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, oraz upowszechnianie zachowań
życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promował młodych ludzi, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do
potrzebującego człowieka i pospieszyć mu z pomocą, którzy z jednej strony mają pozytywną projekcję
własnego życia, natomiast z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego
oparcia.
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Podsumowanie XVI edycji odbyło się dnia 29 marca 2010 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania,
gdzie nagrodzono Ośmioro Wspaniałych wyłonionych z ponad 60 zgłoszonych do udziału w
konkursie.

4.2.

XVII Światowy Dzień Chorego – „Biała Sobota”

XVII Światowy Dzień Chorego, tzw. „Biała Sobota”, została zorganizowana 13 lutego 2010 roku
przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej wraz z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania, oraz przy współpracy Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy, Pielęgniarek i
Farmaceutów. Do siedziby Caritas w Poznaniu przybyło ponad 800 osób, a wielu z nich skorzystało z
porad kilku specjalistów. Największym zainteresowaniem cieszyły się badania ciśnienia tętniczego
krwi, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów oraz EKG. Lekarze udzielili ponad 500
specjalistycznych porad, wykonano ponad 200 badań profilaktycznych. Każda z osób, która
odwiedziła w tym dniu siedzibę Caritas Archidiecezji Poznańskiej otrzymała leki profilaktyczne –
wapno oraz witaminy.

4.3.

„Babskie Miasteczko”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 7 marca 2010 roku w budynku Urzędu Miasta Poznania
przy placu Kolegiackim 17, w godzinach od 1100 do 1600 odbyło się „Babskie Miasteczko”. Impreza
została zorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania we
współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowia wśród kobiet oraz
profilaktyka zagrożeń zdrowotnych.
Podczas imprezy panie mogły skorzystać m.in. z porad lekarskich i badań profilaktycznych, takich
jak: porady dermatologa, badanie wideodermatoskopem, dermokonsultacje i wideomikroskopowe
badanie skóry, porady rehabilitanta, masaże, zabiegi z zakresu fizykoterpii, badanie ciśnienia
tętniczego krwi, badanie wskaźnika masy ciała (BMI), pomiary: cukru, trójglicerydów i cholesterolu
we krwi, badania słuchu, badania mammograficzne, porady dietetyka, urologa, psychiatry,
reumatologa, laryngologa, chirurga naczyniowego, diabetologa, endokrynologa, okulisty. Po
specjalistycznych poradach dotyczących zdrowia kobiety mogły też skorzystać z porad udzielanych
przy stoiskach firm kosmetycznych. Ważnym elementem tego dnia były pokazy instruktażowe
pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda pani mogła przypomnieć sobie zasady ratowania życia oraz
poćwiczyć na fantomach. Oprócz badań rozpowszechniano informację na temat programów
profilaktycznych i badań finansowanych przez NFZ oraz UMP. Przy stoisku Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych UMP udzielano informacji o profilaktyce uzależnień. Każdej pani odwiedzającej
w tym dniu Urząd Miasta Poznania przy placu Kolegiackim strażnik miejski wręczał tulipana. Szacuje
się, że w przedsięwzięciu uczestniczyło około 1.500 osób.

4.4.

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Caritas
Archidiecezji Poznańskiej i przy współudziale instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną
zorganizował po raz dwunasty Festyn Zdrowotny połączony z Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym z
okazji Dnia Dziecka. Festyn odbył się 30 maja 2010 roku na Ostrowie Tumskim.
Podczas festynu mieszkańcy Poznania mieli możliwość skorzystania z różnych badań, takich jak:
pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru, pomiar poziomu cholesterolu i
trójglicerydów, badanie tkanki tłuszczowej czy badanie mammograficzne. Ponadto mogli skorzystać z
44

porad, których udzielali lekarze specjaliści z dziedziny: laryngologii, diabetologii, ginekologii,
urologii, dermatologii i ortopedii. Zainteresowani uzyskali profesjonalne porady z zakresu m.in.
zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych, zapobiegania przemocy w rodzinie i uzależnieniom,
praw pacjenta i dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także
pozyskali informacje o świadczeniodawcach województwa wielkopolskiego oraz poznali zalety
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Dorośli mogli również skorzystać z bezpłatnych zabiegów
rehabilitacyjnych, natomiast dzieci i młodzież zostały przeszkolone w zakresie stosowania ćwiczeń
korekcyjnych. Można było honorowo oddać krew. W 2010 roku pozyskano w ten sposób ok. 25.200
ml krwi od 56 osób. Zadbano również o urodę kobiet, ponieważ porad z zakresu medycyny
estetycznej udzielali specjaliści. Ponadto panie miały możliwość skorzystania z bezpłatnego makijażu
i porad wizażystek. Przez cały czas trwania festynu na scenie odbywały się koncerty oraz pokazy grup
tanecznych. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji: konkursy z nagrodami o tematyce
zdrowotnej oraz liczne konkurencje sprawnościowe (ściana wspinaczkowa, kurs nauki chodzenia na
szczudłach, układanie wieży ze skrzynek, huśtawka grawitacyjna). Dzieci mogły też bawić się na
zamkach dmuchanych, trampolinach, zjeżdżalniach, a także odwiedzić mini zoo. Harcerze
przygotowali dla dzieci szereg średniowiecznych gier i zabaw. Zorganizowano również bezpłatne
przejażdżki zabytkowym tramwajem MPK po widokowych trasach Miasta Poznania dla rodziców z
dziećmi. Dla każdego dziecka przygotowano upominki, a do ich odbioru upoważniały specjalne bilety,
będące jednocześnie biletem wstępu do Muzeum Archidiecezjalnego.

4.5.

Mądry transport – lepsze życie

W ramach kampanii „ Mądry transport – lepsze życie”18 września 2010 roku obchodzono w Poznaniu
Europejski Dzień bez Samochodu, który był częścią Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem
przedsięwzięcia było przede wszystkim: kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań,
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz
przyjaznych dla środowiska form transportu, promocja działań na rzecz ochrony środowiska
i polepszenia jakości życia w mieście, oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego
środowisku.
W ramach obchodów kampanii na placu Wolności odbyła się impreza, podczas której przygotowano
atrakcje dla mieszkańców, m.in. zabawę „Na tropie poznańskich autobusów”. Zadaniem
uczestników było odnalezienie rozlokowanych po całym mieście autobusów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (10 pojazdów z taboru historycznego
i współczesnego). Były one ustawione w miejscach ważnych dla miasta z punktu widzenia
historycznego lub po prostu ciekawych pod względem architektonicznym. W każdym autobusie na
uczestników czekało do wykonania inne zadanie. Po jego wykonaniu uczestnik otrzymał na
specjalnym kuponie pieczątkę z logo partnera akcji. Poprzez udostępnienie pojazdów tych
eksploatowanych dawniej oraz tych spotykanych na ulicach obecnie, chcieliśmy pokazać, jak tabor
autobusowy zmienił się na przestrzeni ostatnich dekad. To również niepowtarzalna okazja do
pokazania najnowocześniejszej floty autobusowej w Polsce i tym samym zachęcenia poznaniaków do
korzystania z transportu publicznego.
Partnerami akcji ze strony organizacji pozarządowych były min. Fundacja Mały Piesek Zuzi, oraz
Fundacja dla Zwierząt ANIMALIA.
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4.6.

Koordynowanie prac związanych z kampanią społeczną: „Czy naprawdę
chciałbyś być na naszym miejscu?”

W 2010 roku przeprowadzono VII edycję społecznej Kampanii Parkingowej, zorganizowaną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Była to część
cyklicznej, ogólnopolskiej akcji na rzecz niezajmowania miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych przez sprawnych kierowców. Działania w ramach akcji zostały objęte honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego. Na jej potrzeby przygotowano szereg
działań informacyjno-edukacyjnych, m.in. emitowano spoty radiowe i telewizyjne, zakupiono
zawieszki zapachowe, które były dystrybuowane przez wieloletnich partnerów akcji, takich jak Straż
Miejska, Policja, Zarząd Dróg Miejskich, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i innych.

5.

Inne inicjatywy dotyczące organizacji pozarządowych

W 2010 roku podejmowane były różnego rodzaju inicjatywy skupiające organizacje pozarządowe
wokół zadań ważnych dla lokalnych środowisk. Tego typu działania obejmowały zarówno organizację
targów, spotkań, jak i okazjonalne akcje w postaci festynów, zawodów sportowych czy imprez
okolicznościowych. Celem tych poczynań była przede wszystkim integracja podmiotów z różnych
środowisk, poszerzanie wiedzy na temat problemów społecznych, jakie występują w mieście, oraz
rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej.

5.1.

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Poznania

Na przestrzeni 2010 roku w ramach prowadzonych prac związanych z planowaniem strategicznym
Wydział Rozwoju Miasta współpracował z Radą Strategii, w pracach której brali udział naukowcy z
poznańskich uczelni, specjaliści od rozwoju różnych dziedzin, pracownicy magistratu oraz miejscy
radni. W pracach uczestniczyły również organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie w prace w
ramach Rady Strategii oraz obecność na spotkaniach konsultacyjnych.
W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 działały zespoły programowe
opracowujące następujące programy strategiczne:
 „Obywatelski Poznań”,
 „Poznań wrażliwy społecznie”,
 „Sportowy Poznań”.
Na przełomie lat 2009/ 2010 w ramach procesu konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Miasta
Poznania do roku 2030 przy współpracy Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania oraz Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizowane zostały dwa spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych. Ponadto Wydział Rozwoju Miasta zorganizował spotkanie konsultacyjne z Miejską
Radą Pożytku Publicznego, dotyczące tematyki ujętej w programie strategicznym „Poznań wrażliwy
społecznie”. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia związane z obszarem społecznej gospodarki
rynkowej oraz aspektami związanymi z aktywizacją osób bezdomnych oraz trwale pozostających bez
pracy.
Oprócz ww. przedsięwzięć Wydział Rozwoju Miasta, w ramach elektronicznej Platformy Konsultacji
Społecznych, wymieniał poglądy z wybranymi przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat
inicjatyw oraz pomysłów związanych z szeroko pojętym rozwojem Miasta Poznania.
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5.2.

Miejski Program Rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem ciągłym, żywym, zmieniającym się w czasie, integrującym przestrzenne,
gospodarcze i społeczne sfery życia. W procesie tym przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne –
podejmowane na zdegradowanej substancji budowlanej – realizowane są równolegle z działaniami
społecznymi, kulturalnymi czy artystycznymi. Dokumentem integrującym wszystkie działania
rewitalizacyjne na wyznaczonych obszarach jest Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) podejmowane są liczne
przedsięwzięcia społeczne, edukacyjne, kulturalne zmierzające do integracji i aktywizacji społeczności
lokalnych. Bardzo często działania te podejmowane są wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W
2010 r. podjęto następujące inicjatywy:
 Warsztaty Światła, których tematem było zaprojektowanie iluminacji świątecznych na ulicy
Chwaliszewo oraz na ulicy Staszica na Jeżycach. Udział w warsztatach był bezpłatny.
Warsztaty organizowane były dla mieszkańców Chwaliszewa oraz Jeżyc przez
Stowarzyszenie „Chwaliszewo”, Stowarzyszenie „Piękne Jeżyce”, Zarząd Dróg Miejskich
oraz Urząd Miasta Poznania,
 Gra strategiczna dotycząca rewitalizacji Starego Koryta Warty, która odbyła się w
pomieszczeniach KontenerArt w Starym Korycie Warty w Poznaniu. Organizatorami gry
byli: Stowarzyszenie Chwaliszewo, KontenerArt, British Council oraz Miasto Poznań. W
grze tej wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Wędrowni Architekci,
 Obchody Europejskiego Święta Sąsiadów na Śródce, organizowane przez Radę Osiedla
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady, Zespół Szkół Specjalnych nr 105 oraz Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. W ramach obchodów Fundacja SIC!
zorganizowała Targ Śródecki, na którym wystawiła prace mieszkańców wykonane podczas
warsztatów organizowanych na Śródce w ramach projektu „Podróże w czasie”,
dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania,
 Festiwal miejski „Biała Noc” – the absynt river, na Chwaliszewie, w Starym Korycie Warty
oraz na terenie Starej Gazowni. Organizatorem akcji była Fundacja ASP w Poznaniu przy
współpracy Miasta Poznania, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej
Spółki Gazownictwa. Jednym z wielu punktów programu tego festiwalu była prezentacja
projektu wykonanego przez Stowarzyszenie Wędrowni Architekci pt.: „Międzymoście –
Międzywodzie”,
 wykonanie artystycznych murali na podwórkach przy ul. Staszica 7, 11/13 oraz 24.
Odsłonięto murale, stanowiące kolejny etap upiększania jeżyckich podwórek, rozpoczęty w
kwietniu 2010 r. akcją „Odmień swoje podwórko”, w której brało udział wielu specjalistów,
w tym członkowie Stowarzyszenia Wędrowni Architekci. Projekt, finansowany z budżetu
Miasta Poznania, został zrealizowany przez Stowarzyszenie No Women No Art, które do
wykonania murali zaprosiło artystów z kolektywu PartTimeHeroesCollective. Wszystkie
murale powstały we współpracy z mieszkańcami, zarządcami oraz właścicielami
poszczególnych kamienic,
 spotkanie przy choince na pl. Międzymoście, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Chwaliszewo, Urząd Miasta Poznania dla mieszkańców Chwaliszewa. W akcję włączyły
się również: Szkoła Podstawowa nr 40 oraz Fundacja SIC!

5.3.

Miejski Program „Kejter też Poznaniak”

W ramach Miejskiego Programu „Kejter też Poznaniak” na poznańskiej Cytadeli 19-20 czerwca 2010
roku odbyły się zawody Dog Chow Disco Cup. Podczas imprezy wśród uczestników została
przeprowadzona edukacja kynologiczna w zakresie obowiązku czipowania, sprzątania, oraz
odpowiedzialności, którą każdy z właścicieli powinien ponosić za swojego psa. Fundacje prozwierzęce uczestniczące w przedsięwzięciu miały możliwość zaprezentowania najważniejszych
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założeń swojej działalności, a także stanowiły wsparcie działań Miasta z zakresu edukacji
kynologicznej i szerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności za swojego psa. Partnerami
przedsięwzięcia były fundacje – Mały Piesek Zuzi, oraz Fundacja dla Zwierząt Animalia.

5.4.

Poznański Lider Przedsiębiorczości

Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” organizowany jest od 2003 roku z
inicjatywy władz Miasta Poznania wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Starostą
Poznańskim oraz Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem
konkursu jest pomaganie młodym, wyróżniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej
pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu
partnerów i potencjalnych klientów. Laureaci konkursu uzyskują prawo do posługiwania się przez
okres trzech lat oficjalnym znakiem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz znakiem
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej” w kontaktach handlowych i w reklamie.
Drugi tytuł przyznawany jest dodatkowo od V edycji konkursu. Ten specjalny certyfikat służy
promocji firm innowacyjnych, zakładanych głównie w celu praktycznego wdrażania nowoczesnych
rozwiązań wypracowanych w poznańskich placówkach naukowych. Ponadto za sprawą dopłat do
kosztów stoisk wystawienniczych, pokrywanych ze środków organizatorów, młodzi przedsiębiorcy
mogą uczestniczyć na bardzo korzystnych warunkach w wybranej przez siebie imprezie targowej,
organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Współorganizatorzy każdej kolejnej edycji konkursu zapraszają do udziału w pracach Kapituły
przedstawicieli władz lokalnych, MTP, organizacji pozarządowych oraz nauki. Zgodnie z
regulaminem, do kompetencji Kapituły Konkursu należy przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad
przebiegiem i realizacją konkursu oraz wybór laureatów i wyróżnionych. Ponadto zadaniem Kapituły
jest promowanie konkursu w środowisku gospodarczym oraz ochrona prawna haseł i znaku
konkursowego. Wśród zaproszonych do składu Kapituły reprezentantów organizacji trzeciego sektora
można wyróżnić:
 Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego,
 Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
 Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług.
W związku ze zmianami w regulaminie Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”
nastąpiło przesunięcie terminu składania zgłoszeń konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu. W
dniu 31 grudnia 2010 roku upłynął termin składania zgłoszeń konkursowych do VIII edycji konkursu.
Wszystkie zgłoszenia, które napłynęły do konkursu w I etapie, zostały poddane ocenie formalnej, a
następnie wszystkie zakwalifikowane do II etapu – zostały poddane ocenie merytorycznej przez
Partnera Merytorycznego Firmę F5 Konsulting Sp. z o.o. Przygotowany raport z oceny zostanie
przekazany Kapitule Konkursowej, która z początkiem marca 2011 dokona wyboru laureatów
konkursu. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 6 kwietnia 2011 roku w trakcie Poznańskich Dni
Przedsiębiorczości.

5.5.

Działania promujące kulturę fizyczną i sport

Wydział Kultury Fizycznej prowadził cykliczne spotkania władz samorządowych z przedstawicielami
organizacji pozarządowych działających w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Do
największych przedsięwzięć zorganizowanych w 2010 roku należy zaliczyć Poznańską Galę Sportu,
w czasie której uhonorowano najlepsze poznańskie kluby sportowe, stowarzyszenia oraz poznańskich
sportowców.
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Poznań jest aktywnym miastem, w którym odbywa się najwięcej imprez sportowych
w Polsce – zarówno tych dużych międzynarodowych, jak i tych mniejszych, lokalnych. Prezydenci
Poznania udzielają takim inicjatywom wsparcia finansowego, co bardzo często wiąże się z
koniecznością odbywania spotkań i uczestnictwa w różnych konferencjach prasowych.
Ponadto Prezydent Miasta w 2010 roku wielokrotnie był obecny na amatorskich zawodach
sportowych i festynach – fundując i wręczając nagrody oraz puchary, dodając jednocześnie splendoru
rozgrywkom dzieci i młodzieży. Stolica Wielkopolski słynie w całej Polsce ze swojego prosportowego
charakteru, wspierania klubów sportowych, sprawnego systemu szkolenia młodzieży, a także
doświadczenia w organizacji imprez i zawodów. To duży potencjał, dzięki któremu Prezydenci Miasta
zapraszani są jako prelegenci na różnego typu konferencje poświęcone tematyce sportowej.
W 2010 roku odbyło się kilkanaście konferencji prasowych, na których przedstawiono plan działań
związanych z organizacją, przy współudziale organizacji pozarządowych, dużych imprez sportowych,
do których należą np. Poznański Półmaraton, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody,
Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie, Międzynarodowy Turniej Tenisowy „PORSCHE OPEN”,
Poznań Maraton, oraz Międzypaństwowy mecz w piłce ręcznej Polska - Rumunia.
Co roku do Wydziału Kultury Fizycznej przysyłane są zaproszenia zagraniczne z innych miast do
udziału w imprezach sportowych, tym samym do nawiązania kontaktów międzynarodowych. Wydział
podejmuje starania, aby wesprzeć finansowo wyjazdy zainteresowanych organizacji pozarządowych.
Wymiana sportowa młodzieży z zagranicą ma za zadanie:
 wzmocnienie współpracy z miastami partnerskimi,
 wymianę doświadczeń,
 zintegrowanie młodzieży i środowiska sportowego,
 zweryfikowanie poziomu sportowego na płaszczyźnie międzynarodowej.
W 2010 zaobserwowano znaczny spadek zainteresowania nawiązywaniem kontaktów
z klubami zagranicznymi. Pomimo otrzymanej dotacji z Wydziału Kultury Fizycznej, część klubów
sportowych zrezygnowała z wyjazdu. Miasto Poznań reprezentowali między innymi:
 Klub Biegacza „Maniac” podczas maratonu w Atenach,
 Klub Sportowy „Warta” podczas Międzynarodowego Turnieju w Hokeju na Trawie
w Holandii,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w ramach wymiany z zagranicą grupy
dziewcząt trenujących koszykówkę podczas turnieju na Węgrzech,
 Okręgowy Związek Kręglarski podczas meczu reprezentacji Brandenburgia - Poznań.
Na stronach internetowych Miasta prowadzony jest wortal pod nazwą „sport”, na którym opisywane
są informacje dotyczące działalności sportowej w Poznaniu, w tym:
 aktualne wydarzenia sportowe,
 kalendarz imprez sportowych,
 lista laureatów Nagrody i Stypendium Sportowego Miasta Poznania,
 informacje dotyczące sportu szkolnego, kwalifikowanego, wyczynowego, akademickiego
i osób niepełnosprawnych,
 spis bazy sportowej w mieście Poznaniu,
 wykaz organizacji pozarządowych działających w obszarze upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa.

5.6.

Spotkania czwartkowe z organizacjami pozarządowymi

W każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia) miały miejsce spotkania
przedstawicieli jednostek samorządu z reprezentantami organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych. W 2010 roku odbyło się 10 spotkań, których tematyka na bieżąco była
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konsultowana z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkania miały charakter
informacyjny, doradczy, szkoleniowy oraz dyskusyjny. Szerokie forum, skupiające przedstawicieli
stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, było okazją do wspólnego
analizowania problemów i udostępniło możliwości włączania się przedstawicieli organizacji trzeciego
sektora w podejmowanie inicjatyw służących mniej sprawnym mieszkańcom naszego miasta.
Spotkania służyły także wymianie informacji, doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących kwestii
związanych z tą tematyką. Ponadto reprezentanci sektora pozarządowego mieli możliwość
zaprezentowania swojej bieżącej działalności, planowanych aktywności oraz spotkań z zaproszonymi
gośćmi.

5.7.

Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych „IBIS”

Współpraca z organizacjami pozarządowymi była kontynuowana przy pracach związanych z
redagowaniem i dystrybucją Informacyjnego Biuletynu Inicjatyw Społecznych „IBIS”. Wydawnictwo
jest owocem wolontaryjnego zaangażowania pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
oraz osób spoza Urzędu Miasta. „IBIS” wydawany jest w nakładzie 1.300 egzemplarzy.
Pismo dostarcza aktualnych informacji z zakresu polityki społecznej. Na jego łamach prezentuje się
ciekawe pomysły i inicjatywy sektora pozarządowego. Poznański „IBIS” skierowany jest przede
wszystkim do takich czytelników, jak: politycy lokalni, działacze samorządowi i organizacje
pozarządowe, ludzie nauki, pracownicy instytucji zajmujący się zawodowo sferami polityki
społecznej, oraz do wszystkich, którym nie są obojętne sprawy ludzkie.
W grudniu 2010 roku ukazał się numer czasopisma 56-57/1-2/2010 „Ubóstwo i wykluczenie”, w
którym poruszono kwestie:
 związane z problematyką ubóstwa we współczesnej Polsce, przemocy seksualnej,
działalności streetworkerów w mieście Poznaniu, zmian w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
 aktualnie realizowanych projektów, podnoszenia kwalifikacji kadry pomocy i integracji
społecznej w Wielkopolsce oraz kampanii na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i
marginalizacji społecznej,
 dotyczące seniorów i osób niepełnosprawnych, przedstawiono działalność Akademii
Rozwoju Umiejętności, problematykę edukacji seksualnej, zaprezentowano wyniki
diagnozy poświęconej identyfikacji barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na
poznańskim rynku pracy.

5.8.

Współorganizowanie Giełd Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

W 2010 roku, w holu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, odbyły się dwie Giełdy
Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Pierwszą zorganizowano 19 marca, drugą – 15 października.
Celem giełd jest kontaktowanie pracodawców, którzy mają wolne miejsca pracy i zamierzają zatrudnić
osoby niepełnosprawne, z osobami poszukującymi pracy, a które ze względu na swoją
niepełnosprawność mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Oprócz stoisk pracodawców
przygotowane zostały również stoiska: Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
Oddziału Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych,
Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON Oddział Poznań), Stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS, Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych
oraz Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON). Pracownicy tych
jednostek udzielali szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań, przysługujących osobom
niepełnosprawnym uprawnień, oraz wyjaśniali kwestie związane z możliwością otrzymania wsparcia
finansowego.

50

Na wymienionych dwóch giełdach swoją ofertę prezentowały wyżej wspomniane instytucje, w ramach
27 stanowisk, 17 firm zaoferowało 211 ofert pracy dla niepełnosprawnych mieszkańców Poznania.

5.9.

Badania na temat osób niepełnosprawnych

W roku 2010 zostały zainicjowane i przeprowadzone dwa badania dotyczące osób niepełnosprawnych.
Pierwsze z nich pod nazwą „Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na
poznańskim rynku pracy” zrealizowano na zlecenie Urzędu Miasta w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. Badanie to przeprowadzono w terminie od
31.03.2010 do 30.06.2010 roku. Celem projektu była identyfikacja barier systemowych i mentalnych
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Poznaniu, jakie wskazują miejscowi pracodawcy, a także
dostarczenie pracodawcom i społeczności lokalnej diagnozy stanu zasobów pracy i ukierunkowań
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto badacze starali się dostarczyć narzędzi do
tworzenia i korygowania programów lokalnej polityki społecznej Miasta Poznania i powiatu
poznańskiego.
Obszary, jakie objęto w badaniu to:
 lokalny rynek pracy w kontekście skali niepełnosprawności w Poznaniu i powiecie
poznańskim,
 charakterystyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 charakterystyka postaw pracodawców wobec osób niepełnosprawnych,
 ocena działalności instytucji w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis badań oraz wnioski i rekomendacje zawiera publikacja wydana przez podmiot
prowadzący projekt (ISBN:978-83-7503-121-8).
Drugie badanie wykonane przez Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej na zlecenie
Urzędu Miasta Poznania nosi tytuł: „Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i
potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania”. Termin realizacji to okres od czerwca 2009 do
lipca 2010 roku. Celem badania było przede wszystkim:
 zebranie informacji na temat obrazu osób niepełnosprawnych i ich potrzeb widzianych z
punktu widzenia osób blisko z nimi współpracujących,
 diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, mobilności,
mieszkalnictwa, systemu pomocy społecznej, integracji i partycypacji społecznej oraz
postaw społecznych.
Badania wskazały najważniejsze problemy, a realizator projektu na podstawie zgromadzonych danych
przedstawił wnioski, rekomendacje oraz wyszczególnił czynniki mogące wpłynąć pozytywnie na
poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

5.10.

Aktualizowanie bazy danych i informacji w MIM

W 2010 roku kontynuowano aktualizację bazy danych i informacji w Miejskim Informatorze
Multimedialnym, dotyczących zagadnień związanych z osobami niepełnosprawnymi. Zmiany
dotyczyły między innymi następujących kategorii: ulgi i uprawnienia, tłumacz języka migowego,
transport osób niepełnosprawnych, bezpłatne porady prawne. Wszystkie kategorie zawierają dokładne
dane adresowe, cele podejmowanych działań, określają adresatów oraz charakteryzują formy
prowadzonej działalności.
Opracowano Poznański Informator Internetowy. Jest to katalog wybranych stron internetowych o
tematyce związanej z niepełnosprawnością. Każda prezentowana strona została poddana próbnej
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ocenie dostępności dla niepełnosprawnych internautów. Katalog znajduje się na stronach Miejskiego
Informatora Multimedialnego w zakładce Serwis Dla Niepełnosprawnych.

5.11.

Raport z działań podjętych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku

Dokument pt. „Raport z działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych” stanowi diagnozę
działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz tej grupy społecznej przez wydziały, jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta Poznania oraz inne organy publiczne współpracujące z Urzędem i
realizujące przedsięwzięcia na rzecz środowiska osób mniej sprawnych.

5.12.

Szkolenie dla NGO z zakresu pozyskiwania środków z PO KL

W dniach 7 stycznia i 4 lutego ubiegłego roku, w ramach comiesięcznych spotkań z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, przeprowadzono szkolenie dla tych
podmiotów z zakresu pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie
prowadzone było przez przedstawicieli Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji
Pozarządowych. Wzięło w nim udział 42 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Poznania.
W dniu 4 marca 2010 roku odbyła się prezentacja z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność
organizacji, pod tytułem: „Czy tylko dotacje? Pozyskiwanie funduszy z innych źródeł: sponsoring,
darowizna, działalność odpłatna, zbiórki publiczne”. Obecnych było 38 przedstawicieli organizacji.
W dniach 4 listopada i 2 grudnia zorganizowano prezentację wyników badań „Wspólnie na rzecz
integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania”,
którą prowadzili przedstawiciele Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej – podmiotu
odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań. Wzięło w niej udział 36 przedstawicieli stowarzyszeń i
fundacji z Poznania.

6.

Organizacje korzystające z gminnych zasobów lokalowych

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione mają możliwość korzystania z lokali
użytkowych będących w posiadaniu Miasta. Wynajmowanie pomieszczeń, poza 3 przypadkami
zarejestrowanymi pod pozycją Nr 91, 93 i 94, następowało w trybie bezprzetargowym. Na podstawie
informacji przekazanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, poniżej prezentujemy
listę wszystkich podmiotów uprawnionych, które na przestrzeni 2010 roku korzystały z gminnych
zasobów lokalowych.
Tabela nr 28: Wykaz organizacji pozarządowych uprawnionych do korzystania z gminnych zasobów lokalowych
Lp.

Najemca lokalu użytkowego

1

Archidiecezja Poznańska – Kuria Metropolitalna

2

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB”
Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu i Używających Alkoholu w Sposób Szkodliwy przy
Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot
Dom Bretanii – Fundacja Poznań Ille et Vilaine
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 „Klub Starówka”
Federacja Związków Zawodowych
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
Fundacja Na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy
Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”
Fundacja „Ludzie dla Ludzi” (30.09. 2010 lokal przekazano właścicielowi)

3
4
5
6
7
8
9
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Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy

13-08-2007 do 12-08-2010
od 13-08-2010 – nadal
06-04-2009

na czas oznaczony
regulacja w trakcie
na czas nieoznaczony

01-01-2010

na czas nieoznaczony

prot. 04-10-1994
prot. 10-10-2003
07-01-2005
26-11-2003

umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

12-08-2009

na czas nieoznaczony

01-10-1992

na czas nieoznaczony

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Fundacja Familijny Poznań
Fundacja Familijny Poznań
Fundacja International School of Poznań
Fundacja im. M. Myszkowskiego
Fundacja im. Myszkowskiego
Fundacja Na Rzecz Społeczeństwa Otwartego „Pro Publico Bono”
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA (lokal zdany 07-01-2011 r.)
Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA
Fundacja „Miłosierdzie”
Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”
Fundacja SIC!
Fundacja SIC!
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „ARS”
Fundacja ARS BONITAS
Instytut im. Oskara Kolberga
Izba Aptekarska – cele kulturalne – muzeum farmacji

28

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu

29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Klub Wysokogórski
Komitet Pomocy Charytatywnej „Słowianin”
Korporacja Akademicka Chrobia
Kościół Chrześcijański ARKA
Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Poznaniu
Klub Miłośników Kotów Rasowych „Felis Posnania”
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania – Region
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe
Ochotnicza Straż Pożarna „Mistral”
Ochotnicza Straż Pożarna Poznań – Głuszyna
Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
Polska Prowincja Zakonu Pijarów
Polski Związek Głuchych – cele medyczne – poradnia
Polski Związek Głuchych Oddział Wielkopolski
Polski Związek Kręglarski
Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski
Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski
Polski Związek Wędkarski
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Biuro Obsługi Turysty
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki
Poznański Klub Kyokushinkai Karate
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Poznański Klub Motorowodny LOK

55
56
57
58

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Poznań
Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów
Regionalna Wielkopolska Izba Rolno – Przemysłowa
Samodzielne Koło Terenowe Nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
Społeczne Gimnazjum Nr 1
Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości”
Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”
Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Oddział Wielkopolski
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Stowarzyszenie Fryzjerów i Kosmetyczek Polskich „POLFRYZ”
Stowarzyszenie Fryzjerów i Kosmetyczek Polskich „POLFRYZ”
Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją i ich Przyjaciół „Koniczynka”
Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją i ich Przyjaciół „Koniczynka”
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Stowarzyszenie MONAR – MARKOT
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

27-09-2006
01-05-2003
28-08-2009 do 31-08-2012
13-08-2007 do 12-08-2017
26-10-2004
01-10-2010 do 30-09-2011
20-04-2006
01-05-1992
09-03-2009
14-12-2001 do13-12-2011
22-04-2009
10-07-2008
14-05-2008
10-04-2008
06-04-2006
19-08-2010
01-05-1995
22-02-1994
01-09-2007 do 31-08-2010
01-09-2010 do 31-08-2017
30-06-2008
26-07-2007
01-02-2002
02-07-1999
10-04-2009

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
bezumownie
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony

01-01-2003

na czas nieoznaczony

31-08-2004
01-09-2004 do 31-08-2014
01-09-1994
01-08-2001
12-06-2006
od 01-09-2007 na 30 lat
01-01-1992
12-11-2008
01-11-2007
01-01-1994
12-07-2006
15-11-1994
01-05-1998
01-02-1993
08-04-1998
01-05-1995
17-10-2006
27-02-2006

31-10-2008
01-08-2001
11-03-2005
27-08-1998

na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
regulacja najmu
(sprawa WGN)
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia

01-10-2001 do 30-09-2011

na czas oznaczony

01-09-2002
28-06-2005
16-10-2006
01-04-1995
01-07-1997
18-12-2003
01-04-2009
2006 do 18-10-2016
2003 do 30-11-2013
02-04-2007
02-07-2001

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia

umowa w przygotowaniu
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71
72

78

Stowarzyszenie MONAR – Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców W.I.T.R.I.O.L.
Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” – Warsztaty
Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”
Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc”
Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc”
Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc”
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

79

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MARKOT (lokal zajęty bezumownie)

21-05-2007

80
81
82
83
84
85
86

Stowarzyszenie „Na Tak”
Stowarzyszenie „Na Tak”
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szczęśliwy Dom”
Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej dla Osób Bezdomnych OSTOJA
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

28-12-2005
31-12-2008
05-08-2003
20-12-1999

87

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

01-01-2009 do 31-12-2018

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

01-01-1995
15-12-2001
01-09-2009 do 31-09-2019
20-10-2010 do 19-10-2014
10-11-2009
01-09-2010 do 31-08-2014
01-06-2010 do 31-05-2020
01-09-2001 do 31-08-2024
01-07-2004
21-10-1997
09-02-2007
13-10-2000
13-08-2009
01-12-2002
28-11-2005
04-11-2003
15-10-2000
01-12-2002
20-11-2008
29-11-2006 aneks
09-10-2006
10-08-1999

na czas nieoznaczony

110
111
112
113
114
115
116
117

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Tonus”
Stowarzyszenie Wielkopolska 2000
Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna
Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta
Stowarzyszenie Archeologiczne „Przyszłość dla Przyszłości”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
Stowarzyszenie Na Tak
Samodzielne Koło Terenowe Nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Towarzystwo Przywracania Rodziny
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Towarzystwo Edukacyjne im. Rudolfa Steinera
Wielkopolska Rada Koordynacji Związek Organizacji Charytatywnych
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Wielkopolski Związek Inwalidów
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych
„Rodzina Rodzinie”
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wywłaszczonych
Wielkopolskie Towarzystwo Muzyczne
Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne „Barrakuda”
Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe „Tarcza”
Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów
Zakład Leczenia Uzależnień – Charcice

na czas nieoznaczony
wypowiedzenie umowy
30.09.2009 r.
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
bezumownie
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
rozwiązanie umowy –
porozumienie stron na
31-10-2009 r.
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa użyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
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Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków
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Zarząd Regionalny Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
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Zbór Chrześcijan Baptystów – Kościół „5N”
Związek Gmin Wiejskich PARTNER Sp. z o.o.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

01-02-1996
01-03-1992
01-12-2000
10-06-2002
01-05-1993
01-04-2009
01-08-1992
29-10-1993
01-04-1992 – lokal
zwolniony 30-08-2010
01-03-2002 – lokal
zwolniony 30-06-2010
26-04-2004
15-02-2001
31-07-2006
01-05-1991
17-09-2001
06-06-2006
03-03-2005

73
74
75
76
77
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21-12-2000
25-06-2008

umowa użyczenia
na czas nieoznaczony

01-05-2003

na czas nieoznaczony

27-03-2004

na czas nieoznaczony

03-04-2006

na czas nieoznaczony

20-05-2004

na czas nieoznaczony

03-07-2007

na czas nieoznaczony

20-09-2006

29-08-2005
30-11-2008

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
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Związek Harcerstwa Polskiego Okręg Wielkopolski – Biuro Zarządu Okręgu
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Oddziału
Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Poznański
Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Poznański
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności
Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności
Związek Strzelecki „Strzelec”
Zarząd Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej
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01-08-2000
01-12-1994
01-09-1991
01-08-2008
13-10-2008
15-06-2005
15-04-1999
06-09-2000
01-06-1995

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

