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ROZDZIAŁ I.
Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe są rzecznikiem interesów obywateli, chronią prawa poszczególnych grup
lokalnych, kształtują poczucie osobistej przynaleŜności i zaangaŜowania w realizację celów
społecznych, przyczyniają się do budowy silnej więzi ze społeczeństwem jako całością. Współpraca
samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi jest więc jednym z istotniejszych zadań
administracji samorządowej. NajwaŜniejszą kwestią jest tu budowanie partnerstwa i wzmacnianie
aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców
Miasta Poznania. Dzięki wspólnemu ustalaniu priorytetów oraz planowaniu zleconych przez samorząd
zadań, moŜliwe jest szybkie i skuteczne reagowanie na problemy oraz angaŜowanie w ich
rozwiązywanie osób bezpośrednio stykających się z nimi. Współpraca odbywa się na wielu
płaszczyznach i przyczynia się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy
beneficjentów.
Miasto Poznań realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w Polsce. Zgodnie z art. 5 powyŜszej ustawy, zasady współpracy między
organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie zlecania realizacji
zadań publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak równieŜ konsultowania projektów aktów
normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji oraz tworzenia wspólnych
zespołów inicjatywnych bądź doradczych. Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz
ich inicjatorami oraz uczestnikami projektowania regulacji, co stwarza sytuację większej elastyczności
i kreatywności w podejściu do problemów, których dotyczy współpraca, jak równieŜ wpływa na
urzeczywistnienie się partnerstwa. W budowaniu korzystnej przestrzeni do nawiązywania relacji
pomaga fakt, iŜ katalog ustawowych form współpracy nie jest zamknięty i ma charakter przykładowy,
co powoduje duŜo moŜliwości wprowadzania do niego innowacyjnych form współdziałania.
NajwaŜniejszymi zasadami współpracy są: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo,
efektywność, uczciwa konkurencja oraz jawność poczynań.
Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności poŜytku publicznego
stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu Miasta Poznania. W celu określenia czytelnych
podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami lokalnej władzy publicznej a organizacjami
pozarządowymi, Rada Miasta Poznania dnia 26 września 2006 roku podjęła uchwałę Nr
CIII/1201/IV/2006 w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi. Karta Współpracy jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, określa
zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Miasta z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotem współpracy tych podmiotów jest realizacja zadań publicznych określonych w ustawach
w zakresie zadań własnych Miasta Poznania, a takŜe wspólne identyfikowanie i definiowanie waŜnych
dla mieszkańców potrzeb społecznych oraz tworzenie systemowych sposobów rozwiązywania
powstałych problemów społeczności lokalnych. Intencją Miasta jest rozwój współpracy z sektorem
pozarządowym, będącej waŜnym składnikiem rozwoju lokalnego.
Głównym celem zapisanym w Karcie jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami
pozarządowymi, słuŜącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta, kreowaniu
polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej. Rada Miasta Poznania,
przyjmując Kartę Współpracy, zadeklarowała wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz wyraziła
intencję systematycznego rozszerzania katalogu zadań publicznych wspieranych lub powierzanych
organizacjom pozarządowym.
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1.

Dane statystyczne dotyczące organizacji pozarządowych

Na przestrzeni 3 ostatnich lat obserwować moŜna wzrost liczby organizacji społecznych. Dane są
jednak zróŜnicowane w zaleŜności 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

400

436

477

1.732

1.815

1.920

1

Fundacje

2

Stowarzyszenia

3

Kościoły katolickie

159

162

161

4

Inne Kościoły i związki wyznaniowe

20

20

21

5

Organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione

46

48

51

2.357 podmiotów

2.481 podmiotów

2.630 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

1

Fundacje

334

383

419

2

Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną

935

1.030

1.076

3

Związki stowarzyszeń

20

20

21

4

Stowarzyszenia kultury fizycznej

76

76

76

5

Związki sportowe i polskie związki sportowe

22

24

23

6

Inne organizacje społeczne lub zawodowe

2

2

2

7

Osoby prawne i jednostki organizacyjne będące
organizacjami poŜytku publicznego

4

4

4

1.393 podmioty

1.539 podmiotów

1.621 podmiotów

Razem

3)

Urząd Miasta Poznania prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych, obsługiwany przez Wydział
Spraw Obywatelskich, w którym wpisanych jest 434 podmioty oraz 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.

5

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 naleŜy równieŜ udzielanie informacji w zakresie realizacji i stosowania prawa
o stowarzyszeniach, a takŜe opiniowanie wniosków o rejestrację powstających stowarzyszeń
(w tym statutów) oraz zmian w statutach podmiotów. W ramach realizowania zadań w 2009
roku w Wydziale Spraw Obywatelskich wykonano następujące czynności:
 załoŜono 141 teczek dla nowo powstałych stowarzyszeń rejestrowanych i zwykłych,
 zaopiniowano 175 statutów nowych lub uaktualnionych statutów działających
stowarzyszeń i przesłano opinie do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu,
 wydano 70 zaświadczeń o przyjęciu zawiadomienia informującego o utworzeniu
stowarzyszenia lub zmianach w stowarzyszeniach zwykłych i oddziałach stowarzyszeń
bez osobowości prawnej,
 zweryfikowano 60 kompletów dokumentów stowarzyszeń zwykłych.

2.

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2009 rok

Samorząd Miasta Poznania co roku uchwala Roczny Program Współpracy stanowiący szczegółowy
katalog zadań publicznych uwzględniający planowaną wysokość środków finansowych, które Miasto
zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym.
Prace nad opracowaniem projektu uchwały rozpoczęły się juŜ w I połowie 2008 roku. Po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a takŜe na podstawie informacji
uzyskanych z wydziałów merytorycznych UMP, przygotowano i wdroŜono uchwałę Nr
XL/430/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku 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 poŜytku publicznego
i o wolontariacie, na 2009 rok. Załącznik do uchwały zawierał katalog 81 zadań publicznych, które
zlecane były w 2009 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym. Roczny
Program ujmował współpracę w zakresie finansowym i pozafinansowym.
NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ odrębną uchwałą Nr XLIII/530/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 21
października 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2009 rok, uregulowana została kwestia realizacji zadań
z zakresu pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Po wprowadzeniu zmian do uchwały,
na potrzeby powyŜszego Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.500.000,00 zł
i określono 13 zadań, które zlecono podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Na
realizację tych przedsięwzięć zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 3.914.156,00 zł.
Zgodnie z potrzebami występującymi na terenie miasta, dotyczącymi zagadnień narkomanii
i wynikających z niej problemów społecznych, została opracowana uchwała Nr XLIII/529/V/2008
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2009 rok, którą Rada
Miasta Poznania podjęła dnia 21 października 2008 roku. Na realizację zadań wynikających
z Programu zaplanowano budŜet w wysokości 1.000.000,00 zł, z którego na dotacje wyodrębniono
kwotę 780.000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na 6 zadań realizowanych przez
organizacje sektora pozarządowego.
W ramach realizacji Rocznego Programu na 2009 rok następujące wydziały merytoryczne UMP
ogłosiły i przeprowadziły otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione:
 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 Wydział Działalności Gospodarczej,
 Wydział Kultury Fizycznej,
 Wydział Kultury i Sztuki,
 Wydział Ochrony Środowiska,
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 Wydział Oświaty,
 Wydział Rozwoju Miasta,
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Współpraca finansowa Miasta Poznania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, polegająca
na zlecaniu realizacji priorytetowych zadań publicznych zawartych w Rocznym Programie na 2009
rok, obejmowała swoim zakresem następujące obszary poŜytku publicznego:
 „Profilaktyka i pomoc społeczna”,
 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”,
 „Ochrona i promocja zdrowia”,
 „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 młodzieŜy”,
 „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”,
 „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”,
 „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”.
Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2009 rok przyznawała na ten cel budŜet w wysokości 48.704.025,00 zł.
Dodatkowe środki finansowe w kwocie 10.500.000,00 zł zabezpieczono na potrzeby realizacji zadań
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota
1.000.000,00 zł została zaplanowana dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
uprawnionych na realizowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz zapobiegania zjawisku uzaleŜnienia od narkotyków.
Łączna wysokość zaplanowanych środków pienięŜnych przeznaczonych na dotacje dla
podmiotów sektora pozarządowego w 2009 roku wyniosła 53.148.181,00 zł. Przedstawiona kwota
obejmuje Roczny Program, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. PoniŜsza tabela przedstawia szczegółowy podział
finansów zabezpieczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
w ramach trzech programów.
Tabela nr 3: Wysokość zaplanowanych środków finansowych dla organizacji pozarządowych w 2009 roku
Lp.
1
2
3

Nazwa programu
Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2009 rok
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Razem
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BudŜet całego
programu

Kwota przeznaczona
na dotacje

48.704.025,00 zł

48.704.025,00

10.500.000,00 zł

3.914.156,00 zł

1.000.000,00 zł

530.000,00 zł

60.204.025,00 zł

53.148.181,00 zł

ROZDZIAŁ II.
Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi, współpraca samorządu z podmiotami trzeciego sektora moŜe przybierać charakter
finansowy i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym na zasadach określonych w przepisach prawnych.
W 2009 roku w Urzędzie Miasta Poznania finansowa współpraca z sektorem organizacji
pozarządowych odbywała się na podstawie następujących aktów prawnych:
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami).
Na przestrzeni 2009 roku w ramach realizacji 106 zadań publicznych Urząd Miasta Poznania
przekazał organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, działającym w sferze
poŜytku publicznego, środki finansowe w formie dotacji w łącznej kwocie 60.004.712,45 zł.
W formie powierzania zlecono 8 zadań z następujących obszarów działalności poŜytku publicznego:
 „Profilaktyka i pomoc społeczna” – 4 zadania w kwocie 20.382.704,00 zł,
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 3 zadania w kwocie 2.820.000,00 zł,
 „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 1 zadanie
w kwocie 145.606,00 zł,
 „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” – zadanie nie zostało
zrealizowane, poniewaŜ złoŜona oferta nie spełniła wymogów formalnych.
Przekazane w formie powierzania środki finansowe w łącznej kwocie 23.348.310,00 zł stanowią
39% wszystkich udzielonych dotacji.
W formie wspierania zlecono 98 zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe. Na ten cel
przeznaczono środki finansowe w wysokości 36.656.402,45 zł, co stanowi 61% całości przekazanych
dotacji.
Wykres nr 1: Podział zadań publicznych według form zlecanych przez Miasto Poznań organizacjom pozarządowym

zadania powierzane
23 348 310,00 zł

zadania wspierane
36 656 402,45 zł
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1.

Zasady procedowania przy zlecaniu zadań publicznych

Współpraca finansowa administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni 2009
roku realizowana była w formie zlecania zadań podmiotom uprawnionym na podstawie zarządzenia
Nr 549/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2008 roku w sprawie określenia
zasad procedowania przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie. Zarządzenie było uszczegółowieniem procedury konkursowej i obowiązywało
wszystkie wydziały podczas przeprowadzania procedur konkursowych dotyczących Rocznego
Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.
WyŜej wymieniony akt prawny został kilka razy zmieniony, między innymi poprzez wprowadzenie
nowych załączników i doprecyzowanie niektórych zapisów, pozwalających podmiotom uprawnionym
na uzgadnianie warunków realizacji zadania. Obowiązujące obecnie zarządzenie zawiera szczegółowe
wytyczne dotyczące ogłaszania otwartych konkursów, trybu rozpatrywania, a takŜe opiniowania ofert,
zasad pracy komisji konkursowych i podpisywania umów z podmiotami realizującymi zadania
publiczne. Procedura została rozszerzona przede wszystkim o katalog błędów formalnych oraz wzór
oceny formalnej oferty i wymaganych załączników. Ponadto wprowadzono wzór protokołu
z posiedzenia komisji konkursowej oraz wzory oceny sprawozdań z wykonania zadania publicznego
przez organizację pozarządową.
Nowe zarządzenie 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie obowiązuje wydziały merytoryczne
w przypadku przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zawartych
w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok. Obecny kształt
zarządzenia jest wynikiem kilkuletnich konsultacji pracowników Urzędu oraz przedstawicieli
organizacji społecznych. Kontynuuje się działania nad wypracowaniem optymalnych rozwiązań. Na
bieŜąco zgłaszane oraz omawiane są uwagi, sugestie i nowe propozycje, organizowane spotkania
i dyskusje. Wszystkie czynności zmierzają w kierunku określenia jasnych, przejrzystych i czytelnych
reguł postępowania podczas przeprowadzania otwartych konkursów ofert, co przyczynia się do
usprawnienia procesu współpracy samorządu z organizacjami trzeciego sektora.

2.

Konkursy ofert w poszczególnych obszarach poŜytku publicznego

Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawano w trybie otwartych konkursów ofert. Konkursy
ogłaszane były przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Poznania we właściwych dla nich
obszarach poŜytku publicznego, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Komunikaty
Prezydenta Miasta Poznania o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert zawierały przede wszystkim
informacje określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego lub w innych przepisach
prawnych oraz inne istotne lub specyficzne dla danego rodzaju zadania warunki zlecenia. Wszystkie
ogłoszenia zamieszczane były:
 w Biuletynie Informacji Publicznej,
 w dzienniku o zasięgu lokalnym,
 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe składały
propozycje realizacji zadań publicznych. Koperty zawierające oferty, złoŜone przez podmioty
uprawnione, otwierane były komisyjnie i weryfikowane pod względem formalnym przez
pracowników odpowiednich wydziałów. Do dalszego etapu przechodziły tylko oferty spełniające
wszystkie kryteria formalne. Opiniowaniem ofert pod względem merytorycznym zajmowało się
11 komisji konkursowych, które oceniały moŜliwość realizacji zadania przez organizację
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pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów, wartość merytoryczną projektu oraz uwzględniały
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania. Natomiast ostatecznego
wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia. Pełny
wykaz wszystkich zarządzeń, na podstawie których przekazane zostały środki finansowe w formie
dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych przedstawiony został
w ZAŁĄCZNIKU NR 2. Wykaz obejmuje równieŜ zarządzenia będące podstawą realizacji zadań
wieloletnich.
W celu realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2009 rok poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Poznania ogłosiły oraz
przeprowadziły 36 otwartych konkursów ofert na realizację 106 zadań publicznych w sferach
poŜytku publicznego, które zaprezentowano w dalszej części opracowania.

2.1.

Obszar „Profilaktyka i pomoc społeczna”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 10 października 2008 roku,
 II edycja – 15 października 2008 roku,
 III edycja – 14 listopada 2008 roku,
 IV edycja – 16 stycznia 2009 roku,
 V edycja – 3 lutego 2009 roku,
 VI edycja – 2 maja 2009 roku,
 VII edycja – 20 maja 2009 roku,
 VIII edycja – 24 października 2009 roku.
Tabela nr 4: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Profilaktyka i pomoc społeczna”
Lp.
1
2
3
4

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
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

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 993 744,00

25

23

13 208 349,00

5

4

779 172,00

1

1

4 401 439,00

9

9

20 382 704,00

40

37

Tabela nr 5: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Profilaktyka i pomoc społeczna”
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach
ośrodka interwencji kryzysowej.
Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą
ich sobie zapewnić.
Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla
rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki
socjalizacyjnej.
Realizacja innych programów skierowanych na budowanie systemu
wsparcia dziecka i rodziny.
Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar
przemocy.
Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia
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Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

150 000,00

1

1

100 000,00

4

3

150 000,00

5

2

141 000,00

1

1

837 580,00

27

21

51 333,00

1

1

203 120,00

7

7

8
9
10
11
12
13

14

15

16
17

dziennego.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczowychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia
dziennego.
Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej.
Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Racjonalizatorów.
Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle,
dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie w Domach
Pomocy Społecznej.
Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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 naduŜyciach i przemocy wobec osób starszych,
 prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów,
 przegląd twórczości artystycznej seniorów,
 zapewnienie róŜnorodnych form wypoczynku,
 zapewnienie stałej lub czasowej opieki osobie starszej
w mieszkaniu chronionym w przypadku braku moŜliwości
świadczenia tych usług w dotychczasowym miejscu
zamieszkania,
 działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w Ŝyciu
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",
wdroŜenie i prowadzenie lokalnego wolontariatu w 5
społecznościach przy wykorzystaniu metod wolontariatu
sąsiedzkiego i banków czasu,
 punkty konsultacyjno-doradcze dla rodziców na obszarze
działalności Rad Osiedli: JeŜyce, 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.
Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
Razem

2 397 200,00

1

1

1 082 500,00
127 900,00

2
1

2
1

361 000,00

1

1

5 387 826,00

3

3

160 000,00
988 250,00

2
54

2
36

121 000,00

2

2

140 000,00

9

7

35 000,00

1

1

50 000,00

1

1

0,00

0

0

450 000,00
2 000,00
82 500,00

8
1
16

8
1
10

0,00

0

0

107 750,00

16

6

310 000,00

15

9

60 000,00

1

1

72 000,00

1

1

0,00

0

0

40 000,00

3

1

72 300,00
35 700,00
15 000,00

4
3
1

2
2
1

15 000,00

2

1

120 000,00
50 000,00
12 617 709,00

3
1
129

2
1
94

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło łącznie 169
ofert od podmiotów uprawnionych, z których 131 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 78%. Środki
finansowe na realizację zadań zarówno powierzanych (20.382.704,00 zł), jak i wspieranych
(12.617.709,00 zł), w łącznej kwocie 33.000.413,00 zł, zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
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W 2009 roku zadania z obszaru „Profilaktyka i pomoc społeczna” realizowane były przez 63 wybrane
stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty uprawnione.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 131 umów, z czego 65 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 – 10 października 2008 roku,
 II edycja – 16 stycznia 2009 roku,
 III edycja – 3 lutego 2009 roku,
 IV edycja – 4 kwietnia 2009 roku,
 V edycja – 19 maja 2009 roku.
Tabela nr 6: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
Lp.

1

2

3

4

5
6
7
8
9

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Realizacja zadań wynikających z programu "Asystenci pracy –
promocja i wdraŜanie nowej formy usług dla osób
niepełnosprawnych na rynku pracy".
Realizacja "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 zadań wynikających z programu "Wiedza dostępna dla
wszystkich – udostępnienie i uprzystępnienie informacji osobom
niepełnosprawnym":
 prowadzenie bezpłatnych porad prawnych w formie konsultacji
oraz za pośrednictwem internetu z zapewnieniem usług
tłumacza języka migowego,
 dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji
z zakresu infrastruktury miasta (mapy).
Realizacja zadań wynikających z programu "Poznaję – Wiem –
Działam", dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku
informacji z zakresu infrastruktury miasta (mapy, makiety
wypukłe).
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach
dziennych i stacjonarnych.
Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w Ŝyciu
społecznym.
Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące
problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych.
Realizacja programów słuŜących poprawie stanu fizycznego
i psychicznego osób niepełnosprawnych.
Utworzenie i prowadzenie centrum rehabilitacji dziecięcej
i profilaktyki niepełnosprawności u dzieci i młodzieŜy.
Razem
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Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

80 000,00

2

2

200 300,00

14

9

50 000,00

4

3

60 000,00

6

3

15 000,00

3

2

0,00

0

0

75 300,00

1

1

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

167 100,00

4

3

1 190 000,00

20

18

241 000,00

26

19

123 000,00

8

6

313 500,00

38

16

1 200 000,00

3

1

3 514 900,00

115

74

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło łącznie 115
ofert od podmiotów uprawnionych, z których 74 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 64%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 3.514.900,00 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowane były przez
31 wybranych fundacji i stowarzyszeń. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 74 umowy,
z czego 37 wieloletnich.

2.3.

Obszar „Ochrona i promocja zdrowia”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
w następującym terminie:
 I edycja – 7 października 2008 roku.
Tabela nr 7: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”
Lp.

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek
Poznania w wieku od 40 do 49 roku Ŝycia oraz powyŜej 69 roku
Ŝycia poprzez profilaktyczne badania mammograficzne.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty wśród
mieszkańców Poznania od 40 roku Ŝycia poprzez profilaktyczne
badania PSA.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego wśród
mieszkańców Poznania od 50 roku Ŝycia poprzez profilaktyczne
badania na obecność krwi utajonej w kale.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów poprzez edukację
zdrowotną i prozdrowotną.
Profilaktyka i zwalczanie próchnicy wśród osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Program propagujących zdrowy styl Ŝycia, wolny od dymu
tytoniowego, profilaktyka uzaleŜnienia od tytoniu i wyrobów
tytoniowych.
Działania z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia
i zdrowego stylu Ŝycia.
Program edukacyjny w zakresie profilaktyki urazów oraz
wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem udzielania pomocy
przedmedycznej.
Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym
terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz
osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
Działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyŜej 60
roku Ŝycia.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

129 984,00

1

1

79 974,00

1

1

50 000,00

1

1

20 000,00

1

1

40 000,00

1

1

20 000,00

1

1

247 237,00

16

7

2 750,00

1

1

110 000,00

4

3

200 000,00

16

5

899 945,00

43

22

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęły łącznie 43
oferty od podmiotów uprawnionych, z których 22 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 51%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 899.945,00 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Ochrona i promocja zdrowia” realizowane były przez fundacje
i stowarzyszenia – wybrano 15 podmiotów. W obszarze nie realizowano umów wieloletnich.

13

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 – 20 października 2008 roku,
 II edycja – 12 lutego 2009 roku,
 III edycja – 10 czerwca 2009 roku.
Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarte konkursy na realizację 1 zadania publicznego
w następujących terminach:
 I edycja – 31 października 2008 roku,
 II edycja – 15 maja 2009 roku.
Tabela nr 8: Wykaz zadań wspieranych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Lp.

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy
z rodzin z problemem alkoholowym, w tym doŜywianie dzieci
i młodzieŜy uczestniczącej w programie.
Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym, w tym doŜywianie
dzieci i młodzieŜy uczestniczącej w programie.
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu
profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie,
obozy).
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu
profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie,
obozy).
Realizacja programów o charakterze terapeutyczno-wspierającym
dla osób bezdomnych – uzaleŜnionych.
Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych dla sprawców
przemocy.
Realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób
uzaleŜnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,
w tym o charakterze terapeutycznym.
Realizacja
programów
interwencyjnych,
terapeutycznych
i edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób
z problemem alkoholowym oraz dla osób doznających przemocy
domowej.
Realizacja programów profilaktyki uzaleŜnień i rozwoju
umiejętności społecznych obejmujących problem uzaleŜnienia od
alkoholu.
Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla seniorów
w zakresie rozwiązywania problemów uzaleŜnień.
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wśród
mieszkańców Miasta Poznania.
Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością
sportową.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 127 362,00

19

14

103 252,00

12

4

20 077,00

5

4

494 075,00

32

18

121 614,00

4

3

49 755,00

3

3

92 462,00

5

5

275 585,00

7

6

120 398,00

4

4

235 854,00

8

4

15 722,00

1

1

154 122,00

2

1

1 099 002,11

70

62

3 909 280,11

172

129

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału
Kultury Fizycznej wpłynęły łącznie 172 oferty od podmiotów uprawnionych, z których 129
rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 75%. Środki finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej
kwocie 3.909.280,11 zł zostały w formie dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na
podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
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W 2009 roku zadania z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” realizowane były przez 67 wybranych organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów uprawnionych.
W dwóch wydziałach podpisano łącznie 129 umów. Jedna fundacja rozwiązała 3 umowy o realizację
zadań publicznych. 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 – 20 października 2008 roku.
Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarty konkurs na realizację 1 zadania publicznego w terminie:
 I edycja – 10 stycznia 2009 roku.
Tabela nr 9: Wykaz zadań wspieranych z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
Lp.

1

2
3
4
5
6

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Realizacja programów profilaktycznych obejmujących problem
uzaleŜnienia od narkotyków oraz rozwoju umiejętności społecznych
dla dzieci, młodzieŜy oraz ich rodziców.
Realizacja
programów
profilaktycznych
dla
osób
eksperymentujących
z
narkotykami
lub
okazjonalnych
uŜytkowników narkotyków.
Realizacja programów motywująco-wspierających do podjęcia
leczenia dla osób uzaleŜnionych od narkotyków.
Realizacja programów postterapeutycznych dla dorosłych osób
uzaleŜnionych oraz dla młodzieŜy.
Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób
z problemem narkomanii oraz dla ich rodzin.
Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością
sportową.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

100 000,00

7

4

0,00

1

0

0,00

0

0

51 050,00

2

1

30 000,00

1

1

200 000,00

7

6

381 050,00

18

12

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału
Kultury Fizycznej wpłynęło łącznie 18 ofert od podmiotów uprawnionych, z których 12 rozpatrzono
pozytywnie, co stanowi 67%. Środki finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie
381.050,00 zł zostały w formie dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” realizowane były przez
12 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 – 14 listopada 2008 roku,
 II edycja – 12 lutego 2009 roku,
 III edycja – 13 maja 2009 roku.
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Tabela nr 10: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczość”
Lp.

1
2

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

73 122,20

14

7

108 061,52

13

8

181 183,72

27

15

Przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów,
wspomagających
zakładanie/
prowadzenie
działalności
gospodarczej.
Wspieranie usług doradztwa biznesowego adresowanych do
początkujących przedsiębiorców.
Razem

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Działalności Gospodarczej wpłynęło łącznie 27
ofert od podmiotów uprawnionych, z których 15 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 56%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 181.183,72 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczość” realizowane były przez 4 wybrane organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione. W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.5.

Obszar „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”

Wydział Oświaty ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w następujących
terminach:
 I edycja – 17 września 2008 roku,
 II edycja – 17 marca 2009 roku.
Tabela nr 11: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”
Lp.

1

2
3
4

5
6
7

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć
profilaktyczno-psychoedukacyjnych
wspomagających
dzieci
i młodzieŜ, w tym przeciwdziałanie róŜnym formom wykluczenia
społecznego.
Wspieranie procesów edukacyjnych i promowanie dzieci
i młodzieŜy uzdolnionej.
Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieŜy.
Wspieranie działań dla dzieci i młodzieŜy słuŜących promowaniu
Miasta Poznania i środowiska lokalnego oraz słuŜących prezentacji
jego dorobku naukowego i wychowawczego.
Zapewnienie zajęć terapeutyczno-wychowawczych na rzecz dzieci
i młodzieŜy upośledzonej oraz zajęć rewalidacyjnych w grupach
integracyjnych.
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŜy.
Działalność kulturalna dla seniorów – nauczycieli.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

39 980,00

11

2

32 000,00

3

2

72 000,00

13

6

175 500,00

18

12

30 055,00

5

3

75 473,00
37 300,00
462 308,00

17
9
76

4
4
33

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Oświaty wpłynęło łącznie 76 ofert od podmiotów
uprawnionych, z których 33 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 43%. Środki finansowe na
wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 462.308,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” realizowane były przez 22
wybrane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione.
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Jedno stowarzyszenie, którego oferta została rozpatrzona pozytywnie, zrezygnowało z podpisania
umowy, otrzymania dotacji z budŜetu Miasta Poznania oraz realizowania zadania. 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 – 26 września 2008 roku,
 II edycja – 4 marca 2009 roku.
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
15

16

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Wspieranie znaczących, cyklicznych działań artystycznych o randze
międzynarodowej – Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych umacniających pozycję Miasta
jako pręŜnego ośrodka Ŝycia kulturalnego w kraju i za granicą,
poprzez działania Domu Bretanii, w szczególności zmierzających
do uzyskania tytułu "Poznań europejską stolicą kultury 2016".
Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw
– w tym "Czasu Kultury" (dwumiesięcznik).
Wspieranie organizowanych na terenie miasta znaczących imprez
kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej
i ogólnopolskiej.
Wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłuŜonych 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 róŜnych 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 młodzieŜy.
Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu
artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych
projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
Wspieranie artystycznych imprez środowiskowych i innych
projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających Ŝycie
kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów
nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych
– "Spotkania z kulturą – Lato 2009".
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Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 000 000,00

1

1

160 000,00

1

1

90 000,00

1

1

380 000,00

4

4

224 000,00

21

8

508 800,00

38

15

203 000,00

17

7

66 000,00

19

4

227 550,00

42

16

86 000,00

21

5

122 000,00

21

7

288 677,32

25

13

472 210,00

95

31

343 740,00

51

17

195 500,00

38

13

199 000,00

17

11

17

Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających
Ŝycie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań –
Europejska Stolica Kultury 2016".
Razem

1 400 000,00

116

41

5 966 477,32

528

195

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury i Sztuki wpłynęło łącznie 528 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 195 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 37%. Środki
finansowe na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 5.966.477,32 zł zostały w formie dotacji
przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym na podstawie zarządzeń
Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” realizowane były
przez 112 wybranych fundacji i stowarzyszeń oraz innych podmiotów uprawnionych. Wydział
Kultury i Sztuki realizował 191 umów, z czego 19 wieloletnich.
Cztery stowarzyszenia, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zrezygnowały z podpisania
umowy, otrzymania dotacji z budŜetu Miasta oraz realizowania zadań. Poza tym sześć organizacji
pozarządowych rozwiązało 6 wcześniej podpisanych umów i zrezygnowało z realizacji zadań
publicznych.

2.7.

Obszar „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 25 września 2008 roku,
 II edycja – 10 stycznia 2009 roku,
 III edycja – 17 marca 2009 roku,
 IV edycja – 15 maja 2009 roku,
 V edycja – 16 września 2009 roku.
Tabela nr 13: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Lp.
1
2
3

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych Miasta
Poznania.
Poznańskie igrzyska młodzieŜy szkolnej w dyscyplinach
indywidualnych i grach zespołowych oraz organizacja szkoleń dla
wolontariuszy i młodzieŜowych organizatorów sportu.
Stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu "Trener
osiedlowy".
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

1 550 000,00

1

1

570 000,00

1

1

700 000,00

8

2

2 820 000,00

10

4

Tabela nr 14: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Nauka jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Poznania.
Nauka jazdy na łyŜwach dla dzieci i młodzieŜy Miasta Poznania.
Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach
MłodzieŜowych Centrów Sportu dla młodzieŜy uzdolnionej
sportowo, objętej systemem współzawodnictwa sportowego.
Współzawodnictwo w ramach sportowych lig szkolnych.
Imprezy sportowe i stałe zajęcia sportowe dla osób
niepełnosprawnych.
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Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

0,00

0

0

0,00

0

0

2 739 500,00

58

49

140 000,00

5

4

200 000,00

12

11

6
7
8
9
10
11

Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych
w rozgrywkach ligowych.
Udział poznańskiej druŜyny ŜuŜlowej w rozgrywkach ligowych.
Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach
Klubowych Centrów Rekreacji dla młodzieŜy nieobjętej systemem
współzawodnictwa sportowego.
Imprezy
sportowe
o
zasięgu
lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym.
Wymiana sportowa z zagranicą.
Mistrzostwa Europy w koszykówce męŜczyzn.
Razem

1 641 345,00

13

10

1 400 000,00

1

1

0,00

0

0

1 570 292,30

153

120

57 000,00
750 000,00
8 498 137,30

17
1
260

16
1
212

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury Fizycznej wpłynęło łącznie 270 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 216 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 80%. Środki
finansowe na realizację zadań zarówno powierzanych (2.820.000,00 zł), jak i wspieranych
(8.498.137,30 zł), w łącznej kwocie 11.318.137,30 zł, zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” realizowane były przez
fundacje i stowarzyszenia – wybrano 105 podmiotów. Wydział Kultury Fizycznej realizował 203
umowy, z czego 9 wieloletnich.
Dziesięć stowarzyszeń, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zrezygnowało z podpisania 13
umów, otrzymania dotacji z budŜetu Miasta oraz realizowania zadań. Poza tym dwa stowarzyszenia
rozwiązały 3 wcześniej podpisane umowy i zrezygnowały z realizacji zadań publicznych.

2.8.

Obszar „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy”

Wydział Kultury Fizycznej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego
w następujących terminach:
 I edycja – 25 września 2008 roku,
 II edycja – 10 stycznia 2009 roku.
Tabela nr 15: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy”
Lp.
1

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Imprezy krajoznawcze dla mieszkańców Miasta Poznania.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku
160 412,00
160 412,00

Liczba
złoŜonych
ofert
32
32

Liczba
wybranych
ofert
21
21

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Kultury Fizycznej wpłynęły łącznie 32 oferty od
podmiotów uprawnionych, z których 21 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 66%. Środki finansowe
na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 160.412,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy” realizowane
były przez 15 wybranych stowarzyszeń. W obszarze tym nie realizowano umów wieloletnich.

2.9.

Obszar „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Wydział Ochrony Środowiska ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego
w następujących terminach:
 I edycja – 6 lutego 2009 roku,
 II edycja – 30 kwietnia 2009 roku,
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 III edycja – 24 lipca 2009 roku.
Tabela nr 16: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”
Lp.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieŜy szkolnej.

1

Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku
145 606,00
145 606,00

Liczba
złoŜonych
ofert
17
17

Liczba
wybranych
ofert
6
6

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęło łącznie 17 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 6 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 35%. Środki finansowe
na powierzanie realizacji zadań w łącznej kwocie 145.606,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego” realizowały 3 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 2 grudnia 2008 roku.
Tabela nr 17: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”
Lp.

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Edukacja konsumencka wśród dzieci i młodzieŜy.

1

Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku
0,00
0,00

Liczba
złoŜonych
ofert
0
0

Liczba
wybranych
ofert
0
0

W efekcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej
wśród dzieci i młodzieŜy na 2009 rok nie wpłynęła Ŝadna oferta od organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów uprawnionych. W związku z tym środki finansowe przeznaczone na realizację
zadania nie zostały wykorzystane. Przyczyną powyŜszego jest fakt, iŜ 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.

2.11.

Obszar „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”

Wydział Rozwoju Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w następujących terminach:
 I edycja – 4 maja 2009 roku,
 II edycja – 12 sierpnia 2009 roku.
Tabela nr 18: Wykaz zadań powierzanych w obszarze „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”
Lp.

1

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i informacyjnej
w ramach partycypacji społecznej w punkcie doradczokonsultacyjnym na obszarach objętych Miejskim Programem
Rewitalizacji.
Razem
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Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

0,00

1

0

0,00

1

0

Tabela nr 19: Wykaz zadań wspieranych w obszarze „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”
Lp.

1

2

3

Nazwa zadania z Rocznego Programu na 2009 rok
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy na obszarach objętych Miejskim
Programem Rewitalizacji oraz Programem "Trakt KrólewskoCesarski w Poznaniu".
Wspieranie imprez, programów i projektów integrujących
i aktywizujących społeczności lokalne oraz wzmacniających
atrakcyjność obszarów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji
i Programem "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu".
Prowadzenie i obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego
w ramach konsultacji społecznych i komunikacji z mieszkańcami
oraz współpracy z Radami Osiedli.
Razem

Dotacja na
realizację zadań
w 2009 roku

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

18 000,00

9

2

47 000,00

4

4

0,00

0

0

65 000,00

13

6

W ramach przedstawionego obszaru do Wydziału Rozwoju Miasta wpłynęło łącznie 14 ofert od
podmiotów uprawnionych, z których 6 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 43%. Środki finansowe
na wspieranie realizacji zadań w łącznej kwocie 65.000,00 zł zostały w formie dotacji przekazane
organizacjom pozarządowym na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
W 2009 roku zadania z obszaru „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” były
realizowane przez fundacje i stowarzyszenia – wybrano 5 podmiotów. 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 2009 rok 8 wydziałów merytorycznych UMP, współpracujących z organizacjami trzeciego
sektora, ogłosiło oraz przeprowadziło łącznie 36 otwartych konkursów ofert na realizację 106 zadań
publicznych w poszczególnych sferach poŜytku publicznego.
Ponadto w 2009 roku wydziały merytoryczne przeprowadziły razem 108 kontroli zleconych zadań.
Kontrole zostały dokonane zgodnie z procedurami w trakcie realizacji zadań (75 kontroli) lub po
zakończeniu wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe (33 kontrole). Najwięcej kontroli
przeprowadzono w Wydziale Kultury Fizycznej – łącznie 56. Wydział wykonał 52% wszystkich
kontroli, jakie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono w samorządzie.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złoŜyły 1.481 ofert. Na podstawie
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów uprawnionych na realizację 860 wybranych projektów, natomiast 621 ofert zostało
rozpatrzonych negatywnie.
Spośród 860 wybranych ofert, 15 stowarzyszeń, których oferty zostały zaopiniowane pozytywnie,
zrezygnowało z podpisania 18 umów, otrzymania dotacji oraz wykonywania zadań w formie
wspierania. W efekcie podpisano 842 umowy na realizację zadań publicznych.
Po zakończeniu procedur konkursowych przekazano środki finansowe w łącznej wysokości
60.004.712,45 zł na realizację 836 zawartych umów, poniewaŜ 6 umów podpisanych przez
stowarzyszenia zostało rozwiązanych jeszcze przed przekazaniem środków finansowych. Natomiast
kolejne 7 umów organizacje pozarządowe zerwały w trakcie realizacji zadań. Łącznie 9 podmiotów
zerwało 13 umów na wykonywanie zadań publicznych w formie wspierania. Ostatecznie samorząd
Miasta Poznania w 2009 roku realizował 829 umów z organizacjami trzeciego sektora.
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W 2009 roku środki finansowe w formie dotacji otrzymało 345 podmiotów uprawnionych.
Pełny wykaz wszystkich dotacji przyznanych z budŜetu Miasta Poznania dla organizacji
pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3.
Załącznik uporządkowany został według kolejności zadań zgodnej z Rocznym Programem według
stanu na dzień 31.12.2009 roku.
W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 1.481 ofert.
Podczas przeprowadzanych procedur konkursowych 621 ofert zostało odrzuconych. Ze względów
formalnych odrzucono 253 oferty, które nie były brane pod uwagę w dalszym postępowaniu
konkursowym. Natomiast z przyczyn merytorycznych odrzucono 368 ofert. Pełny wykaz
wszystkich odrzuconych ofert przedstawiony został w formie ZAŁĄCZNIKA NR 4. Załącznik
uporządkowany został według kolejności zadań zgodnej z Rocznym Programem według stanu na
dzień 31.12.2009 roku.
Tabela nr 20: Podsumowanie otwartych konkursów ofert w poszczególnych wydziałach merytorycznych w 2009 roku
Lp.

Wydział merytoryczny
Urzędu Miasta Poznania

Liczba
zlecanych
zadań

Liczba
otwartych
konkursów

Liczba
złoŜonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

Liczba
wybranych
podmiotów

1

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

59

17

440

300

111

2

Wydział Działalności Gospodarczej

2

3

27

15

4

3

Wydział Oświaty

7

2

76

33

22

4

Wydział Kultury i Sztuki

17

2

528

195

112

5

Wydział Kultury Fizycznej

15

6

379

305

130

6

Wydział Ochrony Środowiska

1

3

17

6

3

7

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

1

1

0

0

0

8

Wydział Rozwoju Miasta

4

2

14

6

5

106

36

1.481

860

*

Razem

Gwiazdka w ostatniej kolumnie tabeli oznacza, Ŝe nie moŜna dokonać podsumowania liczby
wybranych podmiotów, poniewaŜ jedna organizacja pozarządowa moŜe realizować kilka zadań
zleconych w ramach róŜnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania.
Z informacji przekazanych przez poszczególne wydziały merytoryczne wynika, Ŝe najwięcej ofert
złoŜono 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
złoŜyły organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione na realizację zadań w obszarze
„Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”. Natomiast do Biura Miejskiego
Rzecznika Konsumentów na konkurs ogłoszony w ramach obszaru „Upowszechnianie i ochrona praw
konsumentów” nie wpłynęła Ŝadna oferta.
Do Wydziału Kultury i Sztuki złoŜono największą liczbę ofert (528), z których 37% rozpatrzono
pozytywnie, a tym samym 195 ofert wybranych do realizacji uzyskało dofinansowanie z budŜetu
Miasta Poznania. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych jest drugim co do wielkości wydziałem pod
względem złoŜonych ofert przez organizacje pozarządowe. Na otwarte konkursy ofert, ogłoszone
w ramach 3 obszarów, wnioskodawcy skierowali 440 ofert, z których 68% zaopiniowano pozytywnie
i udzielono dofinansowania. Natomiast do Wydziału Kultury Fizycznej, w ramach 4 obszarów
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poŜytku publicznego, organizacje trzeciego sektora łącznie złoŜyły 379 ofert, z których 80% zostało
rozpatrzonych pozytywnie i otrzymało środki finansowe z budŜetu Miasta.
W 2009 roku Wydział Kultury Fizycznej oprócz zadań z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu”, a takŜe „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy”, realizował równieŜ 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” złoŜonych zostało 77 ofert przez
organizacje społeczne, z których 68 otrzymało dofinansowanie.
Wykres nr 2: Porównanie liczby złoŜonych i rozpatrzonych pozytywnie ofert na przestrzeni lat 2005 – 2009

1.453

1 481

1.193
1.036
950
860
774
640

672

555

2005 rok

2006 rok
Liczba złoŜonych ofert

2007 rok

2008 rok

2009 rok

Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie

Z przedstawionego wykresu widać, Ŝe liczba ofert składanych przez organizacje naleŜące do sektora
pozarządowego z roku na rok systematycznie rośnie. W porównaniu z 2005 rokiem, w którym do
Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 950 ofert, zauwaŜyć moŜna wzrost liczby złoŜonych ofert o 56%.
Ze strony organizacji pozarządowych widoczne jest coraz większe zainteresowanie realizacją zadań
publicznych.
Mniej korzystnie wypada porównanie ofert pozytywnie rozpatrzonych w ciągu 3 ostatnich lat. W 2006
roku pozytywnie zaopiniowano 62% złoŜonych ofert, w 2007 roku 56%, w 2008 roku 53% ofert
uzyskało środki finansowe z budŜetu samorządu. Widoczna była tendencja spadkowa. Natomiast
w 2009 roku przekazano dotacje na realizację 58% ofert złoŜonych przez podmioty uprawnione.
W stosunku do poprzedniego roku liczba złoŜonych ofert konkursowych, które zostały zaopiniowane
pozytywnie, wzrosła o 5%.
Jednocześnie 42% wszystkich złoŜonych ofert zostało odrzuconych z przyczyn formalnych lub
merytorycznych. W wyniku przeprowadzonych procedur konkursowych, z 621 odrzuconych ofert,
41% nie spełniało wymogów formalnych, natomiast 59% ofert odpadło z przyczyn
merytorycznych. Porównując liczby z 2008 roku, gdzie razem odrzucono 53% ofert, zupełnie inaczej
kształtowały się proporcje złoŜonych przez organizacje ofert, które odpadły ze względów formalnych
lub merytorycznych. Poprzedniego roku stosunek odrzuconych ofert wynosił odpowiednio 63% –
37%. Przedstawione dane wskazują, Ŝe liczba ofert wykluczonych z konkursu z przyczyn formalnych
zdecydowanie spadła, na niekorzyść ofert, które zostają odrzucane z powodów merytorycznych.
Mniejsza liczba ofert niespełniających kryteriów formalnych pozwala przypuszczać, Ŝe organizacje
pozarządowe wykazują coraz większe zaangaŜowanie w przygotowanie od strony technicznej ofert
składanych do Urzędu Miasta Poznania.
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Wykres nr 3: Porównanie liczby złoŜonych i rozpatrzonych pozytywnie ofert w poszczególnych wydziałach merytorycznych

528
440
379
300

305
195

76
27 15

33

17

0

0

14

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Biuro

Wydział

Zdrowia i

Działalności

Oświaty

Kultury i

Kultury

Ochrony

Miejskiego

Rozwoju

Spraw

Gospodarczej

Sztuki

Fizycznej

Środowiska

Rzecznika

Miasta

Społecznych

6

Konsumentów

Liczba ofert złoŜonych w wydziale

3.

6

Liczba ofert pozytywnie rozpatrzonych

Dotacje przekazane z budŜetu Miasta Poznania na realizację zadań w 2009 roku

W ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2009 rok, samorząd dysponował środkami finansowymi w wysokości 48.704.025,00 zł. Natomiast
łączna wysokość zaplanowanych środków pienięŜnych przeznaczonych na dotacje dla podmiotów
trzeciego sektora osiągnęła poziom 53.148.181,00 zł. Przedstawiony budŜet dodatkowo obejmuje
kwoty przeznaczone na realizację zadań publicznych zabezpieczone w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3.914.156,00 zł) oraz zaplanowane
w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii (530.000,00 zł).
Tabela nr 21: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Lp.

Nazwa obszaru z Rocznego Programu na 2009 rok

Planowana
kwota

Przekazana
dotacja

1

Profilaktyka i pomoc społeczna – zadania powierzane

16.986.150,00

20.382.704,00

2

Profilaktyka i pomoc społeczna – zadania wspierane

11.925.075,00

12.617.709,00

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.207.800,00

3.514.900,00

4

Ochrona i promocja zdrowia

930.000,00

899.945,00

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.914.156,00

3.909.280,11

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

530.000,00

381.050,00

7

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość

200.000,00

181.183,72

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

448.000,00

462.308,00

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

5.400.000,00

5.966.477,32

10

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadania powierzane

2.120.000,00

2.820.000,00

11

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadania wspierane

8.030.000,00

8.498.137,30

12

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy

150.000,00

160.412,00
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13

Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

200.000,00

145.606,00

14

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

7.000,00

0,00

15

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – zadania powierzane

10.000,00

0,00

16

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – zadania wspierane

90.000,00

65.000,00

53.148.181,00

60.004.712,45

Razem

W powyŜszych danych nie zostały uwzględnione zwroty środków finansowych do budŜetu Miasta,
dokonane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione realizujące zadania publiczne.
Zawarte informacje zostały podane według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

3.1.

Dotacje przekazane z budŜetu Miasta Poznania w latach ubiegłych

Na przestrzeni pięciu ostatnich lat zauwaŜalny jest systematyczny wzrost poziomu środków
finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym w celu realizowania zadań publicznych.
KaŜdego roku samorząd Miasta Poznania rezerwuje większy budŜet oraz planuje większą liczbę zadań
dla podmiotów trzeciego sektora, które wykonując swoją pracę, z pewnością przyczyniają się do
rozwiązywania wielu skomplikowanych problemów społecznych.
Tabela nr 22: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w latach 2005 – 2009
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa obszaru z Rocznego
Programu na 2009 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 młodzieŜy
Ekologia, ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Upowszechnianie i ochrona
praw konsumentów
Wspomaganie rozwoju
wspólnot i społeczności
lokalnych
Razem

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

9.283.498,14

12.510.111,56

21.227.272,00

28.866.550,00

33.000.413,00

1.531.000,00

1.836.519,09

2.297.039,00

2.207.800,00

3.514.900,00

369.177,67

363.242,00

501.673,50

810.752,90

899.945,00

2.814.785,09

2.552.665,00

2.605.920,50

3.165.876,13

3.909.280,11

0,00

0,00

37.543,00

506.501,00

381.050,00

14.615,70

62.606,22

133.195,99

141.310,42

181.183,72

168.280,00

138.405,00

177.048,90

441.992,00

462.308,00

3.390.288,00

4.399.226,87

4.361.023,51

5.410.356,50

5.966.477,32

6.973.596,52

8.258.291,20

8.434.900,00

9.426.444,83

11.318.137,30

0,00

47.500,00

155.152,50

157.157,90

160.412,00

175.751,36

73.549,55

0,00

162.538,12

145.606,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.016,00

65.000,00

24.727.992,48

30.242.116,49

39.930.768,90

51.330.295,80

60.004.712,45

MoŜna zauwaŜyć, iŜ na przestrzeni kilku lat zwiększyła się liczba obszarów, w ramach których Miasto
udziela dotacji podmiotom uprawnionym. W 2005 roku pojawiła się moŜliwość realizowania zadań
z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość”, natomiast od
2006 roku zlecono zadania i przekazano dotacje z zakresu „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
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i młodzieŜy”. Od 2007 roku przekazywane są środki finansowe z „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii” na zadania dotyczące profilaktyki prowadzonej na rzecz mieszkańców.
W 2008 roku równieŜ został wprowadzony dodatkowy obszar „Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych”. Konieczność podjęcia takich działań wynikała z rozpoczęcia współpracy
Wydziału Rozwoju Miasta z trzecim sektorem w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Natomiast 2009 rok był kontynuacją wcześniej
prowadzonej współpracy z trzecim sektorem.
Wykres nr 4: Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na przestrzeni lat 2003 – 2009

60 004 712,45 zł
51 330 295,80 zł

39 930 768,90 zł
30 242 116,49 zł
24 727 992,48 zł
15 017 004,06 zł
13 173 226,78 zł

2003 rok

3.2.

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

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

BudŜet Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2009
rok został wykorzystany w 72% przez stowarzyszenia, w 10% przez fundacje oraz w 18% 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 takŜe z „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii”. Ponadto inne podmioty realizują równieŜ zadania publiczne
w Wydziale Kultury i Sztuki oraz w ramach Wydziału Działalności Gospodarczej i Wydziału Oświaty
(między innymi izby gospodarcze).
Tabela nr 23: Wysokość przekazanych środków finansowych z podziałem na formę prawną podmiotów
Lp.
1
2

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2009 rok
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania powierzane
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania wspierane

Stowarzyszenia

Fundacje

Inne
podmioty

Razem
dotacje

20 004 490,00

274 584,00

103 630,00

20 382 704,00

2 447 990,00

943 593,00

9 226 126,00

12 617 709,00

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3 271 800,00

243 100,00

0,00

3 514 900,00

4

Ochrona i promocja zdrowia

443 952,00

455 993,00

0,00

899 945,00
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5

Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 785 285,11

403 851,00

720 144,00

3 909 280,11

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

311 050,00

0,00

70 000,00

381 050,00

7

Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym przedsiębiorczość

33 311,83

23 057,63

124 814,26

181 183,72

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

341 502,00

114 206,00

6 600,00

462 308,00

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

2 703 837,32

3 035 140,00

227 500,00

5 966 477,32

2 587 000,00

233 000,00

0,00

2 820 000,00

7 994 137,30

504 000,00

0,00

8 498 137,30

160 412,00

0,00

0,00

160 412,00

145 606,00

0,00

0,00

145 606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

38 000,00

0,00

65 000,00

43 257 373,56

6 268 524,63

10 478 814,26

60 004 712,45

72%

10%

18%

100%

10
11
12
13
14
15
16

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

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe stowarzyszenia działają praktycznie we wszystkich obszarach poŜytku
publicznego, w ramach których samorząd Miasta Poznania przekazuje do realizowania zadania.
Natomiast fundacjom nie zlecono realizacji zadań wspieranych z „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii” oraz zadań powierzanych z obszaru „Ekologia, ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, poniewaŜ oferty 3 fundacji zostały odrzucone z przyczyn
formalnych. W trzech obszarach: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy”,
„Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, a takŜe „Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych” (zadania powierzane), fundacje nie złoŜyły ofert na wykonywanie zadań
samorządu.
Wykres nr 5: Wysokość przekazanych środków finansowych z podziałem na formę prawną podmiotów

Stowarzyszenia
43 257 373,56 zł

Fundacje
6 268 524,63 zł

Inne podmioty
10 478 814,26 zł
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Jak wynika z przedstawionego wykresu, Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji Rocznego
Programu przekazał w 2009 roku najwięcej środków finansowych stowarzyszeniom, które otrzymały
łącznie 43.257.373,56 zł, co stanowi 72% całości przekazanych dotacji. Natomiast pozostałe 28%
dotacji przekazano z budŜetu samorządu dla fundacji oraz innych podmiotów, które uzyskały
dofinansowanie w łącznej kwocie 16.747.338,89 zł.
Zaprezentowany procentowy podział środków finansowych kształtował się bardzo podobnie w 2008
roku. Wówczas stowarzyszenia otrzymały kwotę 36.973.350,41 zł, co stanowiło 72% budŜetu
samorządu przeznaczonego na dotacje. Fundacje uczestniczące w realizacji zadań Miasta
wykorzystały środki finansowe w wysokości 5.731.733,92 zł, co stanowiło 11%, natomiast 17%
budŜetu w kwocie 8.625.211,47 zł zostało rozdysponowane innym podmiotom uprawnionym.

3.3.

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 w końcowym etapie przeprowadzania procedury konkursowej
otrzymały dotacje z budŜetu Miasta Poznania.
Natomiast przekazanie 100% środków na realizację zadania moŜliwe jest tylko w przypadku
powierzenia zadania publicznego. W takich sytuacjach organizacje pozarządowe nie musiały
zapewniać wkładu własnego w realizację zleconych zadań. Dlatego teŜ w poniŜszej tabeli nie
wykazano środków finansowych podmiotów przy wykonywaniu zadań powierzanych w następujących
obszarach poŜytku publicznego:
 „Profilaktyka i pomoc społeczna”,
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
 „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” – zadanie nie zostało
zrealizowane, poniewaŜ złoŜona oferta nie spełniła wymogów formalnych.
Tabela nr 24: Wysokość własnych środków finansowych organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych

Lp.

1
2

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2009 rok
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania powierzane
Profilaktyka i pomoc społeczna –
zadania wspierane

Koszty
całkowite
projektów

Środki
finansowe z
budŜetu
Miasta

Środki
finansowe
własne
organizacji

Udział
środków
organizacji w
kosztach
projektów

20 382 704,00

20 382 704,00

0,00

0%

15 903 424,24

12 617 709,00

3 285 715,24

21%

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5 042 362,34

3 514 900,00

1 527 462,34

30%

4

Ochrona i promocja zdrowia

1 146 851,00

899 945,00

246 906,00

22%

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

5 183 435,63

3 909 280,11

1 274 155,52

25%

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

537 395,78

381 050,00

156 345,78

29%

7

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym przedsiębiorczość

209 276,12

181 183,72

28 092,40

13%

8

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

892 198,50

462 308,00

429 890,50

48%

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

16 460 045,80

5 966 477,32

10 493 568,48

64%
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10
11
12
13
14
15
16

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

2 820 000,00

2 820 000,00

0,00

0%

23 924 917,76

8 498 137,30

15 426 780,46

64%

417 661,32

160 412,00

257 249,32

62%

150 197,07

145 606,00

4 591,07

3%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

86 295,00

65 000,00

21 295,00

25%

93 156 764,56

60 004 712,45

33 152 052,11

36%

Koszt całkowity 829 realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty uprawnione w 2009 roku wyniósł 93.156.764,56 zł. Realizatorzy zadań publicznych
zapewnili środki własne w łącznej wysokości 33.152.052,11 zł, co stanowi 36% całkowitego
kosztu projektów. Natomiast z budŜetu Miasta Poznania przekazano 64% pozostałych środków
finansowych, które organizacje trzeciego sektora otrzymały w formie dotacji w łącznej
wysokości 60.004.712,45 zł.
NajwyŜsze kwoty własnych środków finansowych wykazały organizacje uprawnione wykonujące
zadania samorządu w następujących obszarach:
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 15.426.780,46 zł, średnio na jedną umowę
stowarzyszenia i fundacje zapewniły 78.708,06 zł środków własnych,
 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” – 10.493.568,48 zł, średnio na jedną
umowę organizacje pozarządowe zapewniły 56.721,99 zł środków własnych,
 „Profilaktyka i pomoc społeczna” – 3.285.715,24 zł, średnio na jedną umowę podmioty
realizujące zadania zapewniły 35.330,27 zł środków własnych,
 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 1.527.462,34 zł, średnio na jedną umowę
stowarzyszenia i fundacje zapewniły 20.641,38 zł środków własnych.
JeŜeli weźmiemy pod uwagę udział własnych środków finansowych podmiotów, ale w stosunku do
wysokości całkowitego kosztu realizowanych projektów, to sytuacja przedstawia się następująco:
 w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” organizacje pozarządowe
i inne podmioty uprawnione zapewniły 64% własnych środków finansowych
w kosztach realizowanych projektów,
 w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” stowarzyszenia i fundacje
wykonujące zadania publiczne zapewniły 64% własnych środków finansowych
w kosztach realizowanych projektów,
 w obszarze „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy” stowarzyszenia
zapewniły 62% własnych środków finansowych w kosztach realizowanych projektów,
 w obszarze „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” realizatorzy zadań zapewnili 48%
własnych środków finansowych w kosztach realizowanych projektów.
Najmniejsze kwoty własnych środków finansowych zabezpieczone zostały przez organizacje sektora
pozarządowego podczas realizacji zadań publicznych z obszaru „Ekologia, ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Stowarzyszenia zabezpieczyły kwoty na łączną sumę 4.591,07
zł. Udział środków własnych w całkowitych kosztach realizowanych umów wynosi 3%. Natomiast
stowarzyszenia i fundacje podejmujące zadania z obszaru „Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych” zapewniły środki finansowe w wysokości 21.295,00 zł, co stanowi 25%
finansowych środków własnych w kosztach umów. Bardzo podobnie kształtuje się sytuacja
w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość”, gdzie
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podmioty pozarządowe realizowały zadania Miasta przy zapewnieniu środków w wysokości
28.092,40 zł, co stanowi 13% finansów własnych w kosztach realizowanych projektów.
Wykres nr 6: Wysokość własnych środków finansowych organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych

Środki własne organizacji
36%
Środki z budŜetu M iasta
Poznania
64%

4.

Adresaci i realizatorzy programów zleconych przez Miasto Poznań

Trudno dokonać porównania liczby uczestników zrealizowanych programów między poszczególnymi
sferami poŜytku publicznego, bowiem obszary oddziaływań są bardzo zróŜnicowane. Znaczące
róŜnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych zadań. Niektóre zadania
skierowane były do duŜych grup społecznych, np. Festiwal Teatralny Malta, takŜe inne imprezy
kulturalne i zawody sportowe czy koncerty organizowane na terenie miasta. Dlatego teŜ, z uwagi na
bardzo szeroki zakres odbiorców, najwyŜszą sumaryczną liczbę adresatów projektów wykazano
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” (766.726 osoby) oraz „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu” (122.061 osób).
Zadania z zakresu „Profilaktyka i pomoc społeczna” oraz „Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych” miały charakter długotrwałych czynności specjalistycznych, skierowanych do
mniejszej grupy osób. NajniŜszą liczbę uczestników projektów wskazano w obszarze „Działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość” (443 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, poniewaŜ Ŝadna organizacja nie
złoŜyła oferty i zadanie pozostało bez realizacji.
Tabela nr 25: Liczba osób uczestniczących w projektach oraz zaangaŜowanych w realizację zadań Miasta
Lp.

Nazwa obszaru z Rocznego Programu
na 2009 rok

Liczba
adresatów
projektów

Liczba
zawartych
umów

1

Profilaktyka i pomoc społeczna

25 877

2

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

15 300

30

(realizatorów)

Liczba
wolontariuszy

131

1 547

675

74

691

540

Liczba osób

3

Ochrona i promocja zdrowia

74 531

22

154

245

4

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

9 858

129

518

197

5

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

1 537

12

53

37

6

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym przedsiębiorczość

443

15

37

6

7

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

17 483

32

142

341

8

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

766 726

191

2 878

9 863

9

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

122 061

203

3 294

1 107

7 251

21

167

352

30 725

6

13

18

10
11

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

12

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

0

0

0

0

13

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych

1 178

6

44

26

1 072 970

842

9 538

13 407

Razem

PowyŜsza tabela przedstawia informacje dotyczące liczby osób, które zaangaŜowane były w realizację
projektów w poszczególnych obszarach poŜytku 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 zaangaŜowanych przez krótki okres czasu lub teŜ na pracy wolontariuszy (np. organizacja
imprez masowych).
Programy przyjęte do realizacji w 2009 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Analizując przedstawioną powyŜej tabelę w kontekście zatrudniania osób przy realizacji wszystkich
zadań zleconych, moŜna stwierdzić, Ŝe wysoki poziom zaangaŜowania wolontariuszy wskazano
w następujących obszarach:
 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” – ogółem 9.863 osoby,
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – ogółem 1.107 osób,
 „Profilaktyka i pomoc społeczna” – ogółem 675 osób,
 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – ogółem 540 osób.
Podczas realizacji zadań publicznych zleconych przez samorząd Miasta Poznania w 2009 roku
zatrudniono na podstawie umów 9.538 osób oraz zaangaŜowano 13.407 wolontariuszy. NaleŜy
jednak podkreślić, Ŝe wolontariusze angaŜowani byli w róŜnym wymiarze czasowym. Porównanie
nakładu pracy osób zatrudnionych oraz wolontariuszy jest skomplikowane i nie daje pełnego obrazu
ich zaangaŜowania. Wiele zadań realizowanych wolontaryjnie dotyczyło pomocy organizacyjnej lub
jednorazowego wsparcia, co trudno jest przeliczyć na etaty.
Przy wykonywaniu 829 umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi pracowało
łącznie 22.945 osób. Średnio na realizację jednej umowy przypada 28 osób, w tym 12 osób
zatrudnionych oraz 16 wolontariuszy.
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5.

Projekty realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych

W roku 2009 Miasto Poznań w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi realizowało dwa
projekty współfinansowane ze środków unijnych. Tworzenie partnerstwa pomiędzy pierwszym
a trzecim sektorem na rzecz realizacji określonego projektu pozwala na stworzenie płaszczyzny
wymiany wiedzy, doświadczenia i perspektywy w zakresie problematyki projektowej oraz sposobu
zarządzania projektem. „Wzajemne uczenie się od siebie” nabiera formy konkretnych rozmów,
dyskusji, codziennej współpracy, co w efekcie końcowym przekłada się na rezultaty projektowe.
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 takŜe wspiera w promocji, rozpowszechnianiu rezultatów projektowych.
Programy unijne promują więc partnerstwo jako czynnik ułatwiający, a niekiedy umoŜliwiający
realizację zadań projektowych w sposób kompletny i efektywny. WdraŜane w 2009 roku w Poznaniu
projekty unijne w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi zaowocowały innowacyjnymi
rozwiązaniami i przyczyniają się w istotny sposób do podnoszenia jakości polityki społecznej
prowadzonej w mieście.
5.1.

Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną

Celem projektu było podniesienie poziomu i jakości ochrony dziecka wykorzystywanego seksualnie.
Projekt realizowany był w partnerstwie międzynarodowym i lokalnym.
Tabela nr 26: Informacje finansowe dotyczące realizacji projektu „Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod
specjalną ochroną”
Źródło dofinansowania
Wydział UMP biorący udział
w projekcie (lider/partner)

Nazwa organizacji pozarządowej
biorącej udział w projekcie
(lider/partner)

Okres realizacji projektu

Program Wspólnotowy Daphne II
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
Lider: Miasto Poznań
Partnerzy:
 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 Komenda Miejska Policji w Poznaniu
 Sąd Okręgowy w Poznaniu
 Miasto Assen w Holandii
 4 organizacje holenderskie specjalizujące się w pracy z dziećmi i młodzieŜą oraz
ofiarami przemocy
 Policja w Assen
 Centrum Wspierania Dzieci w Wilnie na Litwie
10 lipca 2006 roku – 31 lipca 2007 roku
oraz 1 lutego 2008 roku – 10 stycznia 2009 roku

Całkowita wartość projektu

143.251,92 EURO, w tym 71.918,74 EURO dla Miasta Poznania

Kwota dofinansowania

87.527,00 EURO, w tym 44.714,76 EURO dla Miasta Poznania

Wkład własny Miasta

27.203,98 EURO

Stopień realizacji postępu
finansowego w 2009 roku według
stanu na dzień 31.12.2009 rok

143.251,92 Euro

W projekcie opracowano wzorcowe procedury współpracy pomiędzy instytucjami zaangaŜowanymi
w prawne i psychologiczne etapy pracy z dzieckiem – ofiarą wykorzystania seksualnego. Procedury
stworzono dla 3 miast partnerskich – Poznania, Wilna i Assen. Zaproponowano takŜe rekomendacje
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odnośnie tworzenia i ulepszania tego typu procedur dla innych krajów Unii Europejskiej. Wydano
„Europejski przewodnik po procedurach postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego
dzieci”, opisujący wypracowane rozwiązania. Przygotowano równieŜ modelowe szkolenie dotyczące
rozpoznania i pierwszej interwencji w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka oraz stworzono
„Podręcznik treningowy z zakresu rozpoznawania i pierwszej interwencji w przypadku
wykorzystywania seksualnego dzieci”. Poza tym opracowano metodologię przesłuchań dziecka
krzywdzonego, którą zaprezentowano w publikacji „Metodologia przesłuchiwania dzieci
wykorzystywanych seksualnie. Raport”.
Wszystkie powstałe publikacje były nowatorskie, innowacyjne, ale czerpały takŜe z dotychczasowych
dobrych praktyk. W celu rozpowszechnienia i promocji rezultatów projektu stworzono stronę
internetową www.childunderprotection.eu oraz wydano broszurę poprojektową.
Projekt był pierwszym etapem tworzenia/wdraŜania kompleksowego systemu wsparcia dziecka
krzywdzonego w mieście Poznaniu. W jego tworzenie zaangaŜowały się najwaŜniejsze instytucje
odpowiedzialne za wsparcie dziecka krzywdzonego. Ta jedyna tego typu inicjatywa w Polsce juŜ dziś
cieszy się zainteresowaniem innych miast. Jednocześnie Poznań znalazł się w wąskim gronie
beneficjentów z Polski programu DAPHNE II.

5.2.

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 zrównowaŜonego). 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 pozarządowej
biorącej udział w projekcie
(lider/partner)

Okres realizacji projektu
Całkowita wartość projektu

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)
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 naleŜy równieŜ Poznań, oraz Grupy Roboczej
Migration and Integration
grudzień 2008 – maj 2011
634.150,00 EURO, w tym Poznań 57.650,00 EURO

Kwota dofinansowania

46.120,00 EURO

Wkład własny Miasta

11.530,00 EURO

Stopień realizacji postępu
finansowego w 2009 roku według
stanu na dzień 31.12.2009 rok

6.096,01 EURO
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Kluczowym celem jest wypracowanie modelu miasta otwartego oraz zidentyfikowanie czynników
sprzyjających przyciągnięciu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, w szczególności imigrantów, oraz
opracowanie strategii słuŜących 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 (cudzoziemcy), która przyczyni się do zbilansowania depopulacji miasta
oraz zaspokojenia potrzeb rynku pracy.
Zasadniczą rolę w projekcie pełni Lokalna Grupa Wsparcia, której członkami są m.in. przedstawiciele
organizacji pozarządowych. ZaangaŜowanie trzeciego sektora wpływa na proces tworzenia Lokalnego
Planu Działania dla Miasta Poznania, który przyczynia się do zwiększenia poziomu otwartości Miasta
i jego mieszkańców.

5.3.

Program Przeciwdziałania Procederowi śebractwa 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 Ŝebractwa na terenie
Miasta Poznania. W ramach konkursu ofert wyłoniona została organizacja pozarządowa, która
przeprowadziła diagnozę zjawiska Ŝebractwa na terenie Miasta Poznania. Przygotowane opracowanie
Fundacji SIC! zatytułowane: „Zjawisko śebractwa w Poznaniu – diagnoza na rzecz wsparcia”
posłuŜyło do opracowania programu przeciwdziałania zjawisku Ŝebractwa w Poznaniu.
Program Przeciwdziałania Procederowi śebractwa na terenie Miasta Poznania na lata 20082010 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 Ŝebraczym procederem, poprzez
zwiększenie świadomości osób Ŝebrzących oraz wspierających osoby Ŝebrzące na temat konsekwencji
tego typu zachowań, zwiększenie dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia
w trudnych sytuacjach Ŝyciowych, jak równieŜ 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 jałmuŜnę, przyjmując i stosując figury
i socjotechniki Ŝebracze, w tym osoby, które świadczą tzw. usługi, np. grajek uliczny czy dziecko
sprzedające kwiaty w kawiarniach na Starym Rynku.
W 2009 roku zrealizowano w szczególności następujące działania:
1)
Dwie organizacje pozarządowe realizowały programy dotyczące działań streetworkerów,
w tym działań na rzecz dzieci ulicy i dorosłych Ŝebrzących:
 Fundacja SIC!, os. Powstańców Warszawy 1B – projekt pt. „Pozytywnie aktywni.
Tworzenie alternatyw dla Ŝebrzących dzieci”,
 Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7 – projekt pt. „Streetworking – pierwszy krok ku
reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie”;
2)
Funkcjonował numer infolinii „Stop śebractwu” (0800 440 450), obsługiwany przez Miejskie
Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu;
3)
Dnia 27 marca uruchomiono podstronę internetową na portalu Miejskiego Informatora
Multimedialnego, dotyczącą zjawiska Ŝebractwa (www.poznan.pl/zebractwo), zawiera ona
informacje nt. samego zjawiska (elementy diagnozy), Programu (cele, realizatorzy,
podejmowane działania, procedury interwencyjne) oraz instytucji pomocowych;
4)
Wypracowano logo Programu: „Nie ma dających, nie będzie biorących”;
5)
Dnia 16 maja rozpoczęto kampanię społeczną, realizowaną za pomocą billboardów
i plakatów, eksponowanych w pojazdach oraz na przystankach komunikacji miejskiej i na
słupach miejskich, której celem było:
 zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania na temat zjawiska Ŝebractwa,
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6)

7)

8)

9)

 zwiększenie dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia przez osoby
doświadczające kryzysów funkcjonowania;
Dnia 4 czerwca 2009 roku w Muzeum Archeologicznym odbyła się konferencja pt.
„śebractwo jako kwestia społeczna”. Jej celem było zarówno poruszenie zagadnień zjawiska
Ŝebractwa w świetle prawa i patologii społecznych oraz Ŝebractwo wśród dzieci, jak równieŜ
prezentacja lokalnych prób ograniczenia tego procederu przez przedstawicieli Urzędów Miast
w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu;
Opracowane zostały procedury postępowania instytucji (Policja, StraŜ Miejska, StraŜ
Graniczna, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)
w przypadku rozpoznania procederu Ŝebractwa, zarówno dzieci jak i dorosłych;
W miesiącach lipiec – wrzesień realizowano działania interwencyjne (patrole) w ramach
projektu „Powrót z ulicy”, natomiast w miesiącach październik – grudzień w ramach projektu
„Działania na rzecz ograniczenia Ŝebractwa osób dorosłych w Poznaniu”;
Podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi pracującymi w Poznaniu metodą
streetworkingu, mającą na celu stworzenie moŜliwości wymiany doświadczeń oraz będącą
okazją do wypracowania efektywnych metod działania.

W marcu 2009 roku Program zgłoszono do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2009 – Usługi
Społeczne”, będącego jednym z komponentów projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego
samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” (2007-2011), który jest współfinansowany
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego a realizowany przez Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych
i Regionalnych. W wyniku konkursu Program został umieszczony w Bazie Dobrych Praktyk, jako
praktyka warta szerszego upowszechniania.

5.4.

Projekt „Działania kulturalne w edukacji szkolnej – doświadczenia Polski
i Węgier”

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. Celem projektu jest
wymiana doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi czyli Miastem Poznań i Miastem Gyor
w zakresie edukacji kulturalnej w szczególności w dziedzinie teatru, filmu i muzyki. Wizyta w Gyor
przedstawicieli Miasta Poznania i organizacji pozarządowych miała miejsce w dniach 8-11 grudnia
2009 roku W programie pobytu znalazło się między innymi omówienie projektów edukacyjnych
realizowanych w mieście Gyor oraz polityki oświatowej tego miasta. Wizyta pozwoliła równieŜ na
zapoznanie się ze sposobem prowadzenia zajęć szkolnych z elementami teatru, muzyki i filmu.
Realizowane partnerstwo daje moŜliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk,
rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
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ROZDZIAŁ III.
Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
W ramach realizacji Rocznego Programu na 2009 rok Miasto Poznań współpracowało
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi nie tylko w sferze
finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych, ale równieŜ 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 takŜe 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 PoŜytku Publicznego, która
przyczynia się do podniesienia standardu współpracy organizacji społecznych z samorządem. Poza
tym naleŜy 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 równieŜ 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 Ŝyciu
społecznym oraz stworzenie warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość Ŝycia. Ponadto
w Poznaniu funkcjonuje takŜe Rada Sportu, która sprawnie działa na rzecz kultury fizycznej
mieszkańców.

1.1.

Miejska Rada PoŜytku Publicznego

Miejska Rada PoŜytku Publicznego od czerwca 2005 roku prowadzi działalność jako forum
opiniodawczo-doradcze oraz pomocnicze Prezydenta Miasta Poznania. W skład MRPP wchodzi
5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 osób reprezentujących Radę Miasta Poznania oraz
5 członków reprezentujących pracowników merytorycznych Urzędu. Obecnie na rzecz doskonalenia
jakości współpracy samorządu z trzecim sektorem działa Miejska Rada PoŜytku Publicznego II
kadencji, która została powołana uchwałą Nr XI/87/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 kwietnia
2007 roku. Jej kadencja trwa 4 lata.
Do zadań Miejskiej Rady PoŜytku Publicznego naleŜy w szczególności wyraŜanie opinii o projektach
aktów prawa miejscowego dotyczących działalności poŜytku publicznego i wolontariatu oraz
w sprawach stosowania ustawy na terenie Miasta Poznania. Ponadto MRPP zajmuje się równieŜ
zgłaszaniem uwag do projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz promocją idei działalności poŜytku publicznego. Łącznie MRPP odbyła 13 spotkań, natomiast na
przestrzeni 2009 roku posiedzenia odbyły się w następujących terminach:
 25 czerwca 2009 roku (brak kworum),
 10 grudnia 2009 roku.
Z uwagi na nowelizację ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ostatnie
spotkanie Miejskiej Rady PoŜytku Publicznego II kadencji odbyło się 10 marca 2010 roku.
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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 róŜnymi rodzajami niepełnosprawności. Członkowie Rady posiadają
wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, znają ich potrzeby, oczekiwania,
drogi rozwiązania ich problemów. Jest to pomocne w pokonywaniu róŜnych przeszkód,
przezwycięŜaniu braku globalnego spojrzenia na społeczność miejską jako skupiska ludzi sprawnych
i mniej sprawnych, ludzi słyszących i niesłyszących, widzących i niewidomych. Zasadne zatem jest
wzajemne wspieranie się, uwraŜliwianie na istniejące problemy, wymiana doświadczeń oraz
podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków i jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych,
a przede wszystkim dąŜenie do wielopłaszczyznowej integracji ze społeczeństwem.
Do zakresu działania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych naleŜy:
 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 2009 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady, podczas których zaopiniowano 13 projektów dotyczących
rozbudowy i przebudowy ulic w Poznaniu oraz opracowania koncepcji i dokumentacji dla nowo
realizowanych przedsięwzięć.
Ponadto w 2009 roku Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała uchwałę Nr
L/676/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie określenia realizowanych
przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto
Rada ściśle współpracowała równieŜ z Zarządem Dróg Miejskich w kwestii realizacji załoŜeń
zarządzenia Nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki. Zarządzenie reguluje kwestie dotyczące
dostępności przestrzeni miasta dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
osób z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku.

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 słuŜenie seniorom
poprzez reprezentowanie ich interesów wobec samorządu.
Zgodnie z zapisami powyŜszej 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 Ŝycia.
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W styczniu 2008 roku w sali konferencyjnej NOT przy ul. Wieniawskiego 5/9 odbyły się wybory
przedstawicieli klubów seniora, rad osiedli i organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Seniorów.
Uprawnieni do głosowania, spośród 32 zgłoszonych osób, wybrali 9 kandydatów na członków Rady.
Dnia 27 kwietnia 2009 roku odbyły się wybory prezydium Miejskiej Rady Seniorów. Członkowie
Rady w wyniku głosowania utrzymali skład Prezydium z poprzedniej kadencji. Przewodniczącą
została pani Janina Paprzycka, zastępcą przewodniczącej pani Aleksandra Chmiel-Skrzypczak,
a sekretarzem pani Mirosława Bernard. Natomiast do kontaktów z MRS z ramienia Rady Miasta
Poznania została desygnowana pani radna Maria Nowicka.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów oraz 10 spotkań
Prezydium MRS. W celu zapewnienia stałego kontaktu z poznańskimi seniorami, członkowie
Miejskiej Rady Seniorów regularnie pełnią dyŜury w kaŜdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Do zadań Miejskiej Rady Seniorów naleŜy:
 ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach
i potrzebach ludzi starszych,
 przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie
krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów,
 wydawanie opinii i formułowanie wniosków, słuŜących rozwojowi działalności na rzecz
seniorów,
 zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
 inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze
środowiskiem osób starszych,
 informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności
podejmowanych przez słuŜby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska
seniorów.
Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów, dnia 8 grudnia 2009 roku Rada Miasta Poznania uchwałą Nr
LXIV/898/V/2009 powołała Centrum Inicjatyw Senioralnych. Celem działalności Centrum jest
poprawa jakości Ŝycia seniorów, w tym zwiększenie ich uczestnictwa w Ŝyciu społecznym,
szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki.
Zadania jednostki obejmują w szczególności:
 realizację badań i analizę potrzeb społecznych środowiska seniorów,
 realizację działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych,
 prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej
i dialogu międzypokoleniowego,
 prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin,
 rozwój sieci wsparcia informatycznego dla seniorów,
 rozwój aktywności seniorów i ich zaangaŜowania w sprawy publiczne,
 promocję i wsparcie działań wolontaryjnych seniorów.

1.4.

Rada Sportu

Rada Sportu powołana została zarządzeniem Nr 517/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
1 sierpnia 2006 roku na okres 4. lat Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta
Poznania w sprawach dotyczących kultury fizycznej. Podstawę jej działania stanowi Regulamin Rady
Sportu określający jej zadania i tryb pracy.
W skład Rady wchodzi 7 członków. Są oni przedstawicielami organizacji pozarządowych działających
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Akademii Wychowania Fizycznego, Wydziału
Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania oraz zarządców obiektów rekreacyjnych.
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Do zadań Rady naleŜy opiniowanie:
 strategii rozwoju Miasta Poznania w zakresie kultury fizycznej,
 projektu budŜetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
 programów dotyczących rozwoju bazy sportowej Miasta Poznania,
 planów imprez sportowych i rekreacyjnych dofinansowywanych z budŜetu Miasta
Poznania.
W 2009 roku Rada obradowała dwukrotnie. Dnia 31 marca 2009 roku tematem spotkania były
projekty uchwał w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych
w kategorii seniora oraz projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta Poznania
dla młodych sportowców. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 17 kwietnia 2009 roku,
przedmiotem obrad był projekt ustawy o sporcie. Do prac zaproszono przedstawicieli Komisji
Fizycznej Związku Miast Polskich oraz dr mecenasa Jacka Masiotę – współtwórcę ustawy.

1.5.

Zespół doradczy ds. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów narkomanii
w Poznaniu

Zespół Doradczy ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Poznaniu
powołany zarządzeniem Nr 90/2008/P z dnia 22 lutego 2008 roku, jest organem doradczym
i opiniodawczym Prezydenta Miasta Poznania, składającym się z ekspertów zajmujących się
problemem uzaleŜnień w róŜnych obszarach Ŝycia społecznego. Problem uzaleŜnienia od narkotyków
staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stąd niezwykle istotną rolę odgrywać będą
poszczególni specjaliści, profesjonalnie przygotowani do podjęcia działań. Dlatego teŜ w skład
Zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, policji, sądu, nauki, medycyny oraz
organizacji pozarządowych.
Do zadań Zespołu naleŜy:
 poszukiwanie najskuteczniejszych sposobów i metod realizacji zadań oraz obowiązków
nałoŜonych 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.
W ciągu 2009 roku Zespół spotkał się cztery razy w celu:
 zatwierdzenia projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na
2009 i 2010 rok,
 zaopiniowania sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Poznaniu za 2008 rok,
 omówienia sprawozdania z realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy”,
 omówienia europejskiego programu UNPLUGGED opracowanego przez EUDAP dla
Miasta Poznania – programu przeciwdziałania przyjmowania substancji uzaleŜniających
przez uczniów,
 przedstawienia problemu „dopalaczy” jako problemu społecznego,
 przedstawienia działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii,
 przedstawienia Zespołowi diagnozy stanu problemów narkotykowych w Poznaniu –
rozmiary i trendy zjawiska, przez pana Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii
i Neurologii z Warszawy.
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2.

Działania realizowane przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

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

2.1.

Kampania informacyjna „1% dla Poznania”

Kampania rozpoczęła się pod koniec 2008 roku. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców Miasta do
przekazywania 1% z podatku dochodowego na rzecz poznańskich organizacji pozarządowych.
Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku 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 naleŜnego, przekazując tę kwotę na
rzecz wybranej organizacji poŜytku publicznego.
Na potrzeby kampanii powstała specjalnie wydzielona podstrona www.poznan.pl/jedenprocent
zawierająca wykaz organizacji z terenu Poznania, które posiadają status organizacji poŜytku
publicznego. Na stronie umieszczono między innymi informacje dotyczące sposobu przekazywania
1%. Zaprojektowano logotyp kampanii, który wykorzystywano na materiałach reklamowych, takich
jak: citylighty oraz bilbordy i rozmieszczono je na terenie Poznania. Do wzięcia udziału w akcji
zachęcały równieŜ zakładki do ksiąŜek z krótkim instruktaŜem przekazywania 1%, które
dystrybuowane były w poznańskich urzędach skarbowych, UMP oraz na róŜnych spotkaniach,
szkoleniach i konferencjach. Informacje o kampanii ukazały się równieŜ w czasopismach, takich jak:
„Fakt”, „City”, „Przegląd Sportowy” czy „Dziennik”.

2.2.

Konkurs na opracowanie logotypu kampanii „Pozarządowy Poznań”
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Dnia 21 sierpnia 2009 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie logotypu kampanii promującej
organizacje pozarządowe w Poznaniu „Pozarządowy Poznań”, zorganizowany przez Oddział
Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jego celem było przybliŜenie oraz
zwrócenie uwagi na działania społeczne związane z trzecim sektorem.
Konkurs miał charakter otwarty i był jednoetapowy. Mogła w nim uczestniczyć kaŜda osoba oraz
zespoły osób, instytucje lub podmioty publiczne i niepubliczne. Do najwaŜniejszych kryteriów oceny
nadesłanych prac naleŜały: niepowtarzalność, oryginalność, sposób wyraŜenia idei kampanii
promującej organizacje pozarządowe, wartości marketingowe oraz czytelność i funkcjonalność znaku.
Prace konkursowe oceniała siedmioosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili
przedstawiciele Rady Miasta, organizacji pozarządowych oraz Organizatora.
Spośród 137 nadesłanych prac konkursowych komisja wybrała projekt autorstwa Stowarzyszenia
„Lepszy świat”. Autorzy nagrodzonej pracy otrzymali nagrodę w wysokości 5.000 zł, a ich praca
została wykorzystana w materiałach promocyjnych, elektronicznych i drukowanych, takich jak:
przewodniki, foldery, plakaty, gadŜety reklamowe, pamiątki, pieczęcie, medale, znaczki, odznaczenia,
plakietki, stoiska ekspozycyjne, a takŜe jako element grafiki komputerowej i layout strony
internetowej.

2.3.

Pierwszy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych

Na placu Wolności 19 września 2009 roku zorganizowano Pierwszy Poznański Dzień Organizacji
Pozarządowych. Celem imprezy było przybliŜenie oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na
działalność lokalnych organizacji pozarządowych oraz ukazanie współpracy Miasta Poznania
z podmiotami III sektora. Organizacje pozarządowe miały moŜliwość zaprezentowania swojej
działalności na 62 stoiskach, na scenie oraz wolnej przestrzeni placu Wolności. Podczas imprezy
odbywały się między innymi pokazy taneczne i teatralne, pokaz tresury psów, prezentacja kotów do
adopcji, koncerty róŜnych artystów, a takŜe wiele innych atrakcji. Przeprowadzono równieŜ konkurs
na najładniejszą dekorację stoiska.

2.4.

Konkurs „Poznański Wolontariusz Roku 2009”

Urząd Miasta Poznania aktywnie uczestniczy w organizacji róŜnego rodzaju projektów promujących
i nagradzających ideę wolontariatu, tym samym podejmuje działania zmierzające do zwiększenia
świadomości mieszkańców w tej dziedzinie. Celem poznańskiej kampanii jest przede wszystkim
przybliŜenie oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na działania społeczne w formie
wolontariatu, a takŜe umoŜliwienie ochotnikom włączenia się w konkretne przedsięwzięcia
organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na
wiek, wykształcenie i stan zdrowia pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania,
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a takŜe promowanie działań wolontaryjnych na rzecz społeczności lokalnej. Tytuł Poznańskiego
Wolontariusza Roku przyznawany jest kaŜdego roku. JuŜ drugi raz mieszkańcy mieli moŜliwość
zgłaszania wolontariuszy w kategorii młodzieŜowej oraz tradycyjnie w dwóch pozostałych:
indywidualnej i zespołowej. W 2009 roku przeprowadzono jubileuszową, X edycję konkursu.
Kampania reklamowa konkursu przyczyniła się do zwiększenia liczby nadesłanych kandydatur.
Poznaniaków do zgłaszania kandydatów zachęcały m.in. nowe plakaty. Propozycje osób, które
kandydowały do tytułu Poznańskiego Wolontariusza Roku zgłosić mógł kaŜdy poprzez wypełnienie
odpowiedniego formularza dystrybuowanego poprzez prasę, parafie oraz inne instytucje (szkoły,
domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe).
Łącznie do Urzędu Miasta przekazano 42 kandydatury. Do kategorii indywidualnej przesłano 19
kandydatur, do kategorii zespołowej wpłynęło 20 zgłoszeń, natomiast do kategorii młodzieŜowej
zgłoszono 3 osoby. Spośród tych kandydatów Kapituła Konkursu wybrała „Poznańskiego
Wolontariusza Roku 2009” w kaŜdej kategorii.
Decyzją Kapituły z dnia 30 listopada 2009 roku laureatami zostali:
 w kategorii młodzieŜowej: pani Ewelina Przygocka,
 w kategorii indywidualnej: pan Bartosz Fatek,
 w kategorii zespołowej: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy z Mózgowym
PoraŜeniem Dziecięcym.
Kapituła wybrała równieŜ 1 osobę z kategorii indywidualnej, której przyznano wyróŜnienie:
 pani Ewa Rędzioch.
Dnia 9 grudnia 2009 roku w auli UAM odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Poznański
Wolontariusz Roku”. Podczas koncertu Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, wyraŜając
uznanie dla pracy i zaangaŜowania wszystkich wolontariuszy, wręczył statuetki i nagrody wraz
z listami gratulacyjnymi laureatom konkursu w kategorii młodzieŜowej, indywidualnej i zespołowej.
Atrakcją wieczoru był występ zespołu „The Beatles Revival”.

2.5.

Spotkanie Prezydenta Miasta z Organizacjami Pozarządowymi

W Sali Białej UMP, 23 listopada 2009 roku odbyło się coroczne spotkanie Prezydenta Miasta
Poznania z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania
dotychczasowej współpracy Miasta z III sektorem. Omówiono współpracę z organizacjami
aktywności społecznej, przedstawiając dane liczbowe dotyczące złoŜonych wniosków, udzielonych
dotacji i przekazanych środków finansowych. Zaprezentowano takŜe plany oraz propozycje dotyczące
nowych procedur przyznawania dotacji w przyszłości, omówiono takŜe inne pozafinansowe formy
współpracy, które z uwagi na innowacyjny charakter zasługują na zainteresowanie (generator
wniosków, konsultacje społeczne na forum internetowym).
Zaproszona przedstawicielka Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie. Ponadto dyrektor Biura Promocji przedstawił nowe zasady promocji Miasta
Poznania w dotacjach oraz projektach finansowanych ze środków Miasta Poznania. Na zakończenie
odbyła się dyskusja, podczas której organizacje miały moŜliwość zadawania pytań i wyjaśnienia
wątpliwości oraz wyraŜania swoich stanowisk i opinii na temat współpracy z Miastem. Odpowiedzi
udzielał zarówno Prezydent Miasta Ryszard Grobelny, jak i przedstawiciel Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Wspólna rozmowa uczestników nad projektem przyczyniła się do rozwoju
dialogu między administracją rządową a sektorem pozarządowym.
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W spotkaniu udział wzięło 51 organizacji pozarządowych. Organizatorem konferencji był Oddział
Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania.

2.6.

Wielkopolskie Targi Pracy, Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

W dniach 21-22 maja 2009 roku pracownicy Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w Targach Pracy i Wolontariatu, które
odbywały się na Wydziale Nauk Społecznych przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.
Organizatorem przedsięwzięcia była Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Charytatywnych. Cel targów to przede wszystkim prezentacja moŜliwości podjęcia pracy w trzecim
sektorze oraz przedstawienie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Reprezentanci WZiSS na przygotowanym stoisku przekazywali wiadomości dotyczące Urzędu Miasta
Poznania, a przede wszystkim informowali o moŜliwościach i zasadach współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Stoisko cieszyło się duŜą popularnością gości, którzy z zainteresowaniem dopytywali
się o kwestie pozyskiwania funduszy ze środków samorządu lokalnego.

3.

Konferencje

Specjalizacja organizacji pozarządowych w róŜnych obszarach powoduje, Ŝe stają się one liderami
w niektórych dziedzinach wiedzy, a takŜe 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
się do poprawy jakości Ŝycia lokalnych społeczności. Organizowanie tego typu spotkań to równieŜ
moŜliwość podsumowania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć oraz konsultowania wdraŜanych
i planowanych rozwiązań.

3.1.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa pt. „Kompleksowe
rozwiązania problemów geriatrycznych w trosce o przyszłość starzejącej się
Europy”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Wielkopolskim
Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” zorganizował w dniach
27-28 listopada 2009 roku Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Kompleksowe
rozwiązania problemów geriatrycznych w trosce o przyszłość starzejącej się Europy”. Problematyka
konferencji pozwoliła na zaprezentowanie przez specjalistów róŜnych dziedzin naukowych aktualnej
wiedzy z zakresu profilaktyki starzenia się, wybranych metod i rozwiązań w gerontologii klinicznej
oraz opieki i pomocy społecznej w geriatrii. W konferencji uczestniczyło 130 osób.

3.2.

Konferencja „Współczesne UzaleŜnienia”

Konferencja „Współczesne UzaleŜnienia” została zorganizowana w ramach Święta Trzeźwości przy
współudziale Fundacji Profilaktyki i Leczenia UzaleŜnień „Wybór”. Konferencja odbyła się 28
sierpnia 2009 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Uczestnikami konferencji były osoby zawodowo zajmujące się problemem uzaleŜnień w środowisku
lokalnym (przedstawiciele samorządu, policji, sądów, kuratorzy sądowi, placówek lecznictwa
odwykowego oraz grup samopomocowych AA i Al-Anon itp.).
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3.3.

Konferencja „Mama i Tata w Pracy... Alternatywne formy opieki rozwojowej dla
dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia – nowe rozwiązania w systemie opieki nad dziećmi
w Poznaniu”

Dnia 10 marca 2009 r. w Sali Białej Urząd Miasta Poznania i Instytut Małego Dziecka im. Astrid
Lindgren zorganizował konferencję „Mama i Tata w Pracy... Alternatywne formy opieki rozwojowej
dla dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia – nowe rozwiązania w systemie opieki nad dziećmi w Poznaniu”, którą
honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Poznania. Celem konferencji było przedstawienie
nowoczesnych rozwiązań w systemie opieki nad małym dzieckiem w kontekście aktualnych wyzwań
dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni posłowie, przedstawiciele władz samorządowych
i rządowych, przedsiębiorców, pracowników naukowych, organizacji pozarządowych oraz rodzice
małych dzieci. W pierwszej części konferencji wystąpili eksperci z zakresu polityki społecznej,
ekonomii, demografii i wczesnej edukacji. Zaprezentowali wpływ instytucjonalnej opieki na
aktywność zawodową kobiet, prognozy demograficzne związane z zapotrzebowaniem na róŜnorodne
formy opieki pozarodzinnej, wnioski z rządowego „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski” oraz
strategię wprowadzenia w Polsce alternatywnych form edukacji przedszkolnej.
Druga część konferencji rozpoczęła się od analizy wybranych systemów opieki pozarodzinnej na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań francuskich. Została takŜe zaprezentowana
Koncepcja programowa i organizacyjna alternatywnych miejsc opieki rozwojowej nad dziećmi
poniŜej 3 roku Ŝycia. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym na temat proponowanych
zmian w systemie opieki nad małym dzieckiem.

4.

Akcje społeczne

Prowadzone przez Miasto kampanie społeczne i przygotowywane we współpracy z organizacjami
pozarządowymi akcje, odgrywają istotną rolę informacyjną, a jednocześnie wpływają na
aktywizowanie społeczności lokalnych i przyczyniają się do rozwiązywania niektórych problemów
mieszkańców Poznania. Dzięki takim działaniom poznaniacy mogą skorzystać z darmowych porad
specjalistów, poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu Ŝycia oraz rozwiązywania waŜnych
kwestii społecznych. Zadaniem realizowanych przedsięwzięć jest równieŜ zwrócenie uwagi
poznaniaków na promocję działań Miasta oraz kształtowanie pozytywnych postaw wśród
mieszkańców.

4.1.

Kampania społeczna „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

W kwietniu i maju 2009 roku Poznań włączył się do szóstej edycji Kampanii Parkingowej.
Ogólnopolska kampania społeczna organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we
współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Program ma na celu zwiększenie kultury kierowców
i promowanie niezajmowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, tzw. „kopert”, przez
pełnosprawnych kierowców. Działania w ramach akcji zostały objęte honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego.
W ramach rozpowszechniania idei kolejnej edycji kampanii „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym
miejscu?” przygotowano szereg działań informacyjno-edukacyjnych. Przeprowadzono dystrybucję
ulotek, plakatów, zawieszek zapachowych, notesów i długopisów oraz okładek na dokumenty.
Materiały były rozprowadzane w siedzibach naszych partnerów: Zarządzie Dróg Miejskich, Wydziale
Komunikacji, StraŜy Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji, Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego, King Crossie Marcelin, Centrum Handlowym M1, Poznań Plaza, Selgrosie, Cinema City
Kinepolis, Toyota Bońkowscy oraz Ikea. W wybranych miejscach ustawione zostały dwumetrowe
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roll-up’y z logo Kampanii Parkingowej. Poza tym rozdysponowano ksiąŜeczki dla dzieci „ABC
parkowania”, które przekazywano dzieciom przez StraŜ Miejską i Komendę Miejską Policji podczas
prelekcji w szkołach. Zajęcia te łączono z dystrybucją samochodowych zawieszek zapachowych,
długopisów, notesów, okładek na dokumenty oraz płyt CD ze spotami i innymi materiałami Kampanii.
Podczas drugiej części szóstej edycji w grudniu 2009 roku emitowano spoty na antenie Radia Eska
i Eska Rock oraz w Telewizji WTK, mające na celu nagłośnienie akcji.

4.2.

Konkurs „Lodołamacze 2009”

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny objął Patronatem Honorowym Regionalny Etap
Konkursu „Lodołamacze 2009”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Polską Organizację
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Celem przeprowadzonego konkursu było wybranie
najlepszych pracodawców wśród tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.
Istota konkursu „Lodołamacze 2009” zawiera się w czterech punktach:
 przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych,
 integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w Ŝyciu
społecznym,
 promocja przedsiębiorstw, które wyróŜniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą
na problemy osób niepełnosprawnych,
 zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia
standardu juŜ istniejących stanowisk.
Statuetka „Lodołamacza 2009” jest wyróŜnieniem przede wszystkim dla pracodawców wraŜliwych
społecznie, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą
wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i ludzką
obojętnością.
Urząd Miasta Poznania został podwójnie wyróŜniony tytułem „Super Lodołamacza 2009”.
WyróŜnienie na szczeblu regionalnym umoŜliwiło przystąpienie do II etapu konkursu, w którym
kapituła zadecydowała o uhonorowaniu Urzędu Miasta statuetką „Lodołamacza” takŜe na szczeblu
ogólnopolskim. Przyznanie nagrody uzasadniono ukierunkowaniem działań Urzędu Miasta Poznania
na zwiększanie liczby zatrudnionych niepełnosprawnych oraz podejmowanie inicjatyw mających
polepszyć funkcjonowanie osób z niepełną sprawnością w mieście. Podkreślono, iŜ realizowane
programy i inicjatywy oraz środki kierowane na działania podejmowane przez organizacje
pozarządowe umoŜliwiają systematyczne poszerzanie wachlarza usług, z których mogą korzystać
mniej sprawni mieszkańcy. Doceniono równieŜ szereg inicjatyw podejmowanych w siedzibie Urzędu,
między innymi likwidację barier architektonicznych, odpowiednią organizację biura obsługi klienta
czy parkingów. Zwrócono uwagę na fakt, iŜ Miasto Poznań w swej polityce na rzecz osób
niepełnosprawnych przywiązuje szczególną wagę do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób z niepełną sprawnością, czego przykładem są ukierunkowane na ten cel programy, takie jak:
„Sprawni w pracy urzędu”, „Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych” oraz „Asystent Pracy”, będące zbiorem kompleksowych działań wspierających
zarówno osoby niepełnosprawne, jak i pracodawców.

4.3.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania był gospodarzem kolejnej XV edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym organizatorem była Fundacja „Świat na
Tak” wraz z Samorządowymi i innymi Lokalnymi Komitetami Organizacyjnymi. Celem konkursu
było promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieŜy na rzecz najbliŜszego
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otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, oraz upowszechnianie zachowań
Ŝyczliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację Ŝycia.
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 Ŝycia, natomiast z drugiej – wielką wraŜliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego
oparcia.
Inauguracja XV edycji konkursu wraz ze spotkaniem z Komitetem Organizacyjnym odbyła się
w październiku 2008 roku. Na przełomie 2008/ 2009 roku prowadzona była szeroka akcja promocyjna
w mediach, szkołach, kuratoriach oraz samorządach. Rozpowszechniane były materiały informacyjne
oraz zaproszenia do udziału w konkursie. Dnia 13 lutego 2009 roku upływał termin zgłaszania
kandydatów i nastąpiło zamknięcie edycji lokalnych.
Podsumowanie poznańskiej XV edycji odbyło się dnia 30 marca 2009 roku w Sali Białej Urzędu
Miasta Poznania, natomiast w dniach 16-17 kwietnia 2009 roku zorganizowane zostały eliminacje
ogólnopolskie. Ogólnopolski XV uroczysty finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” odbył się w dniach 5-7 czerwca w Poznaniu. Do miasta przyjechało około 500 osób
(młodzieŜy wraz z opiekunami) z całej Polski. Gala finałowa odbyła się 6 czerwca 2009 roku
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Wieczorem wszyscy uczestnicy
bawili się nad Maltą.

4.4.

XVII Światowy Dzień Chorego – „Biała Sobota”

Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania, przy współpracy Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy, Pielęgniarek i Farmaceutów,
zorganizowali z okazji XVII Światowego Dnia Chorego tzw. „Białą Sobotę”. Dnia 7 lutego 2009
roku przed budynkiem Centrum Administracyjno – Formacyjnego Caritas poznaniacy mieli
moŜliwość skorzystania z bezpłatnych badań: ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru, cholesterolu
i trójglicerydów, EKG oraz porad lekarzy specjalistów: pulmonologów, kardiologów, okulisty,
endokrynologa, reumatologa, neurologa, dermatologa, urologa, alergologa, psychiatry, a takŜe
internistów i lekarza rodzinnego. Dziesięć osób oddało honorowo krew w autobusie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Z badań mammograficznych skorzystało 49 kobiet.
Z nieinwazyjnego diagnozowania znamion skórnych przy uŜyciu wideodermoskopu skorzystało 55
osób, u wielu osób pojawiła się konieczność konsultacji z onkologiem. Osobom chorym na cukrzycę
wydano nieodpłatnie 56 glukometrów najnowszej generacji. Dzięki akcji z bezpłatnych badań
i konsultacji skorzystało 650 osób.

4.5.

„Babskie Miasteczko”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizował 8 marca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miasta
Poznania przy pl. Kolegiackim „Babskie Miasteczko” – przeznaczone dla kobiet wykłady na temat
zdrowia, promocji zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia, a takŜe badania profilaktyczne.
W organizację tego przedsięwzięcia włączyły się równieŜ organizacje pozarządowe: Automobilklub
Wielkopolska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Polsce, Społeczna Fundacja
„Ludzie dla Ludzi” oraz Towarzystwo Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Panie miały między innymi moŜliwość skorzystania z instruktaŜu samobadania piersi na fantomach
(150 kobiet), badań mammograficznych (50 kobiet powyŜej 35 roku Ŝycia), badań indeksu masy ciała
BMI (300 kobiet), badań ciśnienia tętniczego krwi (400 osób, w tym 20 wyników badań
skonsultowano z internistą), z porad dermatologa (50 osób), badań przy pomocy wideomikroskopu
z dermokonultacją (150 osób), badań wideodermatoskopem (60 osób), porad dot. zdrowia pleców
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i leczenia bólu oraz zabiegów rehabilitacyjnych, m.in. elektroterapii i masaŜu leczniczego, porad
ortopedy (70 osób), porad okulisty (45 osób) oraz porad i badań laryngologicznych (ok. 40 osób).
WaŜnym elementem dnia były pokazy instruktaŜowe udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przed budynkiem magistratu w autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
zebrano prawie 10 litrów krwi. KaŜda Pani otrzymywała od straŜnika StraŜy Miejskiej tulipana.
Szacuje się, Ŝe w tym dniu Magistrat odwiedziło ok. 1000 osób. Pomysł i organizacja przedsięwzięcia
pn. „Babskie Miasteczko” zyskała aprobatę nie tylko poznanianek, ale równieŜ poznańskich mediów.
„Gazeta Wyborcza” uhonorowała organizatorów przedsięwzięcia, przyznając dwie białe pyry za
podjęcie poŜytecznych i nadzwyczajnych działań.

4.6.

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Caritas
Archidiecezji Poznańskiej zorganizował po raz dziewiąty Festyn Zdrowotny, który połączony był
z Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. W organizację tego przedsięwzięcia
włączyły się równieŜ organizacje pozarządowe: Automobilklub Wielkopolska, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Polsce, Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”,
Towarzystwo Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków „Hyperklub”, Polski Komitet Pomocy Społecznej (Świetlice Socjoterapeutyczne:
„Płomyczek”, „Tulipanki”), Stowarzyszenie Pomocy Osobom ZagroŜonym UzaleŜnieniem
i UzaleŜnionym „BEZ”, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Piast” Poznań-Stare Miasto,
Polski Czerwony KrzyŜ Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo
„Amazonki” oraz Stowarzyszenie „Benek” – stajnia hipoterapeutyczna.
Festyn odbył się 31 maja 2009 roku na Ostrowie Tumskim. Podczas festynu mieszkańcy Poznania
mogli skorzystać z róŜnych badań, takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu
cukru we krwi, pomiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi, badanie tkanki tłuszczowej,
badanie mammograficzne, badanie PSA, badanie wideomikroskopowe skóry wraz z poradą
dermokosmetyczną. Ponadto mogli skorzystać z porad, których udzielali lekarze dietetycy,
diabetolodzy, lekarze rehabilitacji ruchowej i rehabilitanci, oraz mogli uzyskać profesjonalne porady
z zakresu m.in. zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych, zapobiegania przemocy w rodzinie
i uzaleŜnieniom, praw pacjenta i dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Przez cały czas trwania festynu na scenie odbywały się koncerty oraz pokazy grup
tanecznych. Wielkopolska Policja przygotowała pokaz ratownictwa wodnego nad Wartą z udziałem
płetwonurków, psów tropiących, łodzi ratowniczych oraz motorówek/skuterów wodnych. Odbywały
się równieŜ pokazy sprawnościowe StraŜy PoŜarnej.

4.7.

Festyn Zdrowotny „Trzeźwa Rodzina – Zdrowa Rodzina”

Festyn Zdrowotny pt. „Trzeźwa Rodzina – Zdrowa Rodzina” został zorganizowany na zlecenie Miasta
Poznania w ramach Święta Trzeźwości na Poznańskiej Cytadeli przez Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. Festyn dla Poznaniaków odbył się w sobotę 29 sierpnia 2009 roku. Była to impreza
plenerowa z programem edukacyjnym, promującym zachowanie trzeźwości, spędzanie wolnego czasu
bez uŜywek. Obok stoisk tematycznych i punktów konsultacyjnych, w których mieszkańcy Miasta
mogli uzyskać informacje dotyczące leczenia odwykowego, porady prawne oraz pomoc
psychologiczną w zakresie pomocy osobie uzaleŜnionej, dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych
atrakcji, takich jak dmuchane place zabaw, ścianka wspinaczkowa, pokazy dogoterapii, teatr na
szczudłach oraz konkursy, gry i zabawy sprawnościowe. Wszystko przy dźwiękach zespołów
artystycznych, takich jak: Ania Pietrzak z zespołem Partita, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz,
Halina Frąckowiak oraz Piotr Nagiel.
Ww. przedsięwzięcia wpisują się w działania społeczne miasta, mające na celu edukację społeczną
mieszkańców Poznania w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom.
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5.

Inne inicjatywy dotyczące organizacji pozarządowych

W 2009 roku podejmowane były róŜnego rodzaju inicjatywy skupiające organizacje pozarządowe
wokół zadań waŜnych 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 róŜnych
środowisk, poszerzanie wiedzy na temat problemów społecznych, jakie występują w mieście, oraz
rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej.

5.1.

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Poznania

Na początku 2009 roku przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku
2030. Prace nad strategią koordynował Wydział Rozwoju Miasta, który powołał 4 zespoły robocze.
W pracach brali udział naukowcy z poznańskich uczelni, specjaliści od rozwoju róŜnych dziedzin, od
samorządu terytorialnego, pracownicy magistratu oraz miejscy radni. Do tego procesu zostały równieŜ
zaproszone organizacje pozarządowe, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach Rady
Strategii oraz w spotkaniach konsultacyjnych. Ponadto do dyspozycji zainteresowanych dostępne było
forum internetowe, w ramach którego istniała moŜliwość zgłaszania sugestii i uwag związanych
z rozwojem Poznania oraz poszczególnymi elementami projektu Strategii.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli takŜe zaangaŜowani w ramach prac zespołów
opracowujących programy strategiczne:
 „Poznań wraŜliwy społecznie”,
 „Obywatelski Poznań”,
 „Kulturalny Poznań”.
Wydział Kultury i Sztuki zorganizował i przeprowadził w dniu 15 grudnia 2009 roku spotkanie
konsultacyjne w sprawie tworzenia karty „Kulturalny Poznań”, będącej częścią programu „Strategia
Rozwoju Miasta Poznania w latach 2010-2030”. Celem spotkania były konsultacje
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy mogli zaprezentować uwagi, przemyślenia
i propozycje zmian karty strategicznej. Podczas spotkania władze Miasta Poznania reprezentowali
między innymi zastępcy Prezydenta Miasta – pan Tomasz Kayser oraz pan Sławomir Hinc.
W spotkaniu uczestniczyło około 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

5.2.

Program „Trakt Królewsko–Cesarski w Poznaniu”

Program „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” jest markowym, narodowym produktem turystyki
kulturowej. Jest to pierwsze w Poznaniu przedsięwzięcie na tak duŜą skalę, realizowane wspólnymi
siłami wszystkich zainteresowanych stron: instytucji kultury, nauki, przedstawicieli środowiska
akademickiego i artystycznego, ludzi związanych z turystyką oraz Urzędu Miasta. NajwaŜniejszymi
celami programu są: umocnienie toŜsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla
przyszłych pokoleń oraz zwiększenie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski na krajowym
i europejskim rynku turystyki kulturowej.
Działania podejmowane w ramach Programu wspólnie z organizacjami pozarządowymi obejmują
w szczególności koordynację imprez kulturalnych nawiązujących do waŜnych dla miasta Poznania
rocznic. Jedną z imprez organizowanych co roku jest Weekend z Historią na Trakcie KrólewskoCesarskim. Celem Weekendu z Historią jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców,
upowszechnienie historii Poznania, a takŜe ukazanie miejsc waŜnych dla historii nie tylko miasta, ale
całego narodu. Zwyczajowo na program Weekendu składają się: wykłady o tematyce historycznej,
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koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz
wycieczki z przewodnikiem.
W 2009 roku w ramach wdraŜania Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt
Królewsko-Cesarski w Poznaniu” zorganizowano IV Weekend z Historią, w programie którego
znalazły się przedsięwzięcia edukacyjno-artystyczne, organizowane we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. IV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim odbył się w dniach 25-27
września 2009 roku pod hasłem „Poznaj Raczyńskich” w 180. rocznicę otwarcia pierwszej biblioteki
publicznej w Wielkopolsce. IV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim został
zorganizowany we współpracy z następującymi podmiotami: Biblioteką Raczyńskich, Muzeum
Narodowym w Poznaniu, Muzeum Literackim im. H. Sienkiewicza – oddział Biblioteki Raczyńskich,
Zarządem Dróg Miejskich, Nadleśnictwem Babki, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, firmą Aquanet, Pracownią – Muzeum J.I. Kraszewskiego – oddział Biblioteki
Raczyńskich, Wydawnictwem Miejskim, Radiem Merkury, Radiem Emaus, Polską Głosem
Wielkopolskim oraz TVP Oddział w Poznaniu.
Podczas obchodów „Poznaj Raczyńskich” przy udziale Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego
ŚRODEK ŚWIATA zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieŜy („KsiąŜki giganty”,
„Monidło” oraz „Warsztaty kaligrafii”) w ramach realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze
„Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”. W warsztatach tych wzięło udział około
500 uczestników.
Jednym z ostatnich wydarzeń kulturalnych IV Weekendu z Historią był koncert z cyklu VERBA
SACRA, przygotowany przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W Bazylice
Archikatedralnej św. Piotra i Pawła fragmenty najstarszych kazań polskich odczytał aktor Kazimierz
Kaczor. Komentarz wprowadzający wygłosił prof. Wiesław Wydra. Oprawę muzyczną zapewniła
Schola gregoriańska „Canticum cordium" pod kierunkiem ks. Mariusza Białkowskiego z Akademii
Muzycznej w Poznaniu. W wydarzeniu tym wzięło udział około 300 uczestników.
W ramach wdraŜania Miejskiego Programu Rewitalizacji w 2009 roku zorganizowano:
1)
Grę strategiczną Re-vita Ostrówek dotyczącą rewitalizacji ulicy Ostrówek. Przedmiotem
zabawy było znalezienie pomysłów na zagospodarowanie i oŜywienie ul. Ostrówek
w dzielnicy Śródka, która leŜy w sąsiedztwie katedry i nowego mostu biskupa Jordana, na linii
Traktu Królewsko-Cesarskiego obejmującego główne zabytki miasta. W grze wzięli udział
reprezentanci róŜnych środowisk: mieszkańcy Śródki, architekci, urbaniści, artyści,
socjologowie, projektanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia
Artystyczno-Edukacyjnego Środek Świata, Stowarzyszenia Wędrowni Architekci, Sekcji
Rowerzystów Miejskich, a takŜe Urzędu Miasta oraz Pro Design. Owocem zespołowej pracy
przedstawicieli róŜnych środowisk było pięć kreatywnych pomysłów na takie
zagospodarowanie ulicy, które moŜe godzić zamierzenia miasta z potrzebami mieszkańców
dzielnicy;
2)
Obchody Europejskiego Święta Sąsiadów na obszarach rewitalizacji Śródki. W maju po raz
czwarty mieszkańcy Śródki obchodzili Europejskie Święto Sąsiadów. Spotkanie rozpoczęło
się na placu przed kościołem Św. Małgorzaty. Specjalne atrakcje dla mieszkańców Śródki
oraz gości przygotowała Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady, Urząd Miasta
Poznania wraz z instytucjami, organizacjami, szkołami działającymi wspólnie na obszarze
Śródki. Jedną z atrakcji obchodów Święta Sąsiadów były warsztaty architektoniczne dla dzieci
i młodzieŜy zrealizowane przez stowarzyszenie Wędrowni Architekci;
3)
Konferencję naukową na temat przestrzeni publicznej, na którą zaproszono przedstawicieli
organizacji pozarządowych m.in.: Stowarzyszenia Wędrowni Architekci, Stowarzyszenia
Forum Rewitalizacji, Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznej Komunikacji, Fundacji Pomocy
Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego „Środek Świata”.
Konferencja zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Prezydenta
Miasta Poznania oraz Rektora Politechniki Poznańskiej. Podczas konferencji dyskutowany był
wstępny projekt Karty Przestrzeni Publicznej – dokumentu ideowego i programowego dla
kreacji polskiej przestrzeni publicznej;
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4)

Koncerty śpiewu gregoriańskiego w kościele pw. św. Małgorzaty na Śródce, będące
podsumowaniem II Kursu Śpiewu Gregoriańskiego, trwającego od 29 czerwca do 4 lipca 2009
roku w Poznaniu. Organizatorem Kursu był Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. ks.
Zdzisława Bernata w Poznaniu.

5.3.

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, wyróŜniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej
pozycji na rynku, poprzez stwarzanie moŜliwości 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 słuŜy
promocji firm innowacyjnych, zakładanych głównie w celu praktycznego wdraŜania 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 kaŜdej kolejnej edycji konkursu zapraszają do udziału w pracach Kapituły
przedstawicieli władz lokalnych, MTP, organizacji pozarządowych oraz nauki. Zgodnie
z regulaminem, do kompetencji Kapituły Konkursu naleŜy przede wszystkim sprawowanie nadzoru
nad przebiegiem i realizacją konkursu oraz wybór laureatów i wyróŜnionych. 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
moŜna wyróŜnić:
 Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego,
 Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
 Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług.
W dniu 15.10.2009r. upłynął termin składania zgłoszeń konkursowych do VII 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 został
przekazany Kapitule Konkursowej, która w połowie listopada 2009 roku dokonała wyboru
Laureatów VII edycji Konkursu.
W dniu 19 listopada 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się
posiedzenie Kapituły Konkursowej VII edycji. Spotkaniu przewodniczył Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły w VII edycji Konkursu. Wraz z Zastępcą
Przewodniczącego oraz 8 członkami Kapituły, w której składzie zasiadają przedstawiciele lokalnych
organizacji gospodarczych, naukowych i finansowych, dokonano wyboru 6 Laureatów, którym
przyznano tytuły Lidera – po 2 w kaŜdej z kategorii, tj. spośród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Ponadto 9 przedsiębiorstwom członkowie Kapituły przyznali wyróŜnienia.
W tegorocznej edycji Konkursu przyznano równieŜ 4 Certyfikaty Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości Akademickiej.
W dniu 7 grudnia 2009 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się gala
finałowa konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, która była transmitowana na
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Ŝywo na antenie Telewizji WTK. Po raz siódmy statuetki Lidera trafiły do najlepszych firm
z Poznania i Powiatu Poznańskiego w kategorii mikro, mały i średni przedsiębiorca. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele środowisk gospodarczych, władz samorządowych oraz wszyscy
uczestnicy konkursu. Podczas gali przedstawiono wszystkie firmy, które zdobyły tytuł Poznańskiego
Lidera Przedsiębiorczości i certyfikaty Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej, a takŜe
przedsiębiorców wyróŜnionych w konkursie.

5.4.

Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych „IBIS”

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy pracach związanych z redagowaniem i dystrybucją
Informacyjnego Biuletynu Inicjatyw Społecznych „IBIS”.
Wydawnictwo jest owocem wolontaryjnego zaangaŜowania pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz osób spoza Urzędu Miasta. „IBIS” wydawany jest w nakładzie 1300 egzemplarzy.
Pismo to porusza istotne dla naszego miasta zagadnienia i dostarcza aktualnych informacji z zakresu
polityki społecznej. JednakŜe nie ogranicza się tylko do obszaru samorządowego. Na jego łamach
prezentuje się ciekawe pomysły i inicjatywy sektora pozarządowego. Akcentowane były najpilniejsze
potrzeby społeczne oraz sposoby rozwiązywania problemów. Poznański „IBIS” skierowany jest 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 2009 roku ukazały się następujące numery czasopisma:
 numer 50-51/1-2/2009 „Edukacja”, którego tematem przewodnim były realizowane na
terenie miasta projekty społeczne dotyczące edukacji, rozwoju i poszukiwania nowych
i ciekawych wyzwań,
 numer 52-53/3-4/2009 „Rodzina”, do wydania dołączono płytę, w treści której zawarto
informator o poznańskich instytucjach wpierających dzieci i rodziców, europejski
przewodnik po procedurach postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego
dzieci, wraz z metodologią przesłuchiwania dzieci wykorzystywanych seksualnie,
 numer 54-55/5-6/2009 „Praca”, poruszający zagadnienia związane z pracą, w tym
zjawiska pracoholizmu i Ŝebractwa, a takŜe formy aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.

5.5.

Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

W 2009 roku, w holu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, odbyły się dwie Giełdy
Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Pierwszą zorganizowano 26 czerwca, zaś drugą – 2 października.
Zaplanowana na 17 kwietnia 2009 roku giełda nie odbyła się z powodu niewystarczającej liczby
zgłoszonych pracodawców.
Celem imprezy jest kontaktowanie pracodawców, którzy mają wolne miejsca pracy i zamierzają
zatrudnić osoby niepełnosprawne, z osobami poszukującymi pracy, które ze względu na swoją
niepełnosprawność mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Oprócz stoisk pracodawców
przygotowane zostały równieŜ stoiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
Oddziału Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Oddział Poznań), Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich „Pomoc Maltańska” oraz Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
Pracownicy tych jednostek udzielali szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań,
przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnień, oraz wyjaśniali kwestie związane
z moŜliwością otrzymania wsparcia finansowego. Na wspomnianych giełdach pojawiły się 23 firmy,
które zaoferowały 101 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.
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5.6.

Spotkania czwartkowe środowiska osób niepełnosprawnych

W kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca (oprócz przerwy wakacyjnej) odbywały się spotkania
przedstawicieli jednostek samorządu z reprezentantami organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych. W roku 2009 odbyło się 10 spotkań, których tematyka na bieŜąco była
konsultowana z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkania miały charakter
informacyjny, szkoleniowo-doradczy lub dyskusyjny i stwarzały szerokie pole do wspólnego
omówienia problemów osób niepełnosprawnych na większym forum przedstawicieli środowiska.
SłuŜyły takŜe wymianie informacji, doświadczeń, spostrzeŜeń dotyczących problemów, z którymi
borykają się osoby niepełnosprawne, oraz dały moŜliwość włączania się przedstawicieli organizacji
trzeciego sektora w podejmowanie inicjatyw słuŜących mniej sprawnym mieszkańcom naszego
miasta. Ponadto reprezentanci sektora pozarządowego mieli moŜliwość spotkania się z zaproszonymi
gośćmi.
Z poprzedniego roku kontynuowano moŜliwość zaprezentowania swojej działalności, z czego
skorzystały następujące organizacje pozarządowe: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera, Sportowe
Stowarzyszenie Inwalidów START, Klub Integracyjny „Filantrop”, Instytut Badania i Rozwoju
Aktywności Społecznej. W trakcie spotkań dokonywano prezentacji projektów, między innymi
z zakresu diagnozy jakości Ŝycia niepełnosprawnych mieszkańców Poznania, form wsparcia
pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, pobudzania przedsiębiorczości społecznej oraz
moŜliwości rozwoju organizacji pozarządowych w Wielkopolsce.
Odbyły się równieŜ seminaria szkoleniowe o następujących tematach: „Rola kształtowania wizerunku
w rozwoju organizacji pozarządowych” (prowadziły Justyna Kalina Ochędzan i Anna Klingsporn,
reprezentujące Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Instytut
Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej), „Formalnoprawne aspekty współpracy
z wolontariuszami i wolontariuszkami” (prowadziła Martyna Markiewicz z Instytutu Badania
i Rozwoju Aktywności Społecznej) oraz „Prawo pracy w NGO” (prowadził Sławomir Włodarczyk
z Państwowego Inspektoratu Pracy).

5.7.

Otwarcie „Okna śycia”

W dniu 25 marca 2009 roku zostało uroczyście otwarte i poświęcone przez Metropolitę Poznańskiego
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego „Okno śycia” w Domu Dziecka Nr 1 w Poznaniu przy ulicy
Swoboda 59.
Utworzenie „Okna śycia” jest kolejnym przedsięwzięciem ukierunkowanym na poszerzenie
poznańskiego systemu wsparcia rodziny i dziecka. Uruchomienie tej formy pomocy dla kobiet
w ciąŜy, zdesperowanych matek, które nie chcą lub nie mogą samodzielnie wychowywać własnego
dziecka, jest odpowiedzią na sygnały przychodzące z kręgów świeckich i kościelnych, a dotyczące
konieczności znalezienia odpowiedniej formy pomocy dla porzuconych, niechcianych noworodków.
Z uwagi na istotny problem, jaki stanowiły m. in. aspekty prawne tego rozwiązania i procedury
związane z zapewnieniem pozostawionemu dziecku odpowiedniej opieki, otwarcie „Okna śycia”
zostało poprzedzone konsultacjami ze stosownymi instytucjami oraz z osobami zajmującymi się
problemem opieki zastępczej.
Istotną rolę w utworzeniu w Domu Dziecka Nr 1 „Okna śycia” odegrała współpraca z Caritas
Archidiecezji Poznańskiej, z sądem, policją i poznańskimi ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.
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5.8.

Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień

Szkolenie przeprowadzone na zlecenie Miasta Poznania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzaleŜnień, organizowane dla pracowników Centrów Integracji Społecznej. Szkolenie
zostało zrealizowane w okresie od 17 listopada do 10 grudnia 2009 roku obejmowało ogółem 48
godzin dydaktycznych, w tym 33 godziny to wykłady, 2 godziny – seminaria oraz 13 godzin
warsztatowych. Szkolenie zorganizowano w pomieszczeniach udostępnionych przez Szkołę Barki.
Tematyka szkolenia oraz prowadzący:
 rozwiązywanie problemów narkotykowych, w tym przemocy domowej – realizacja – pani
Małgorzata Biskup – prawnik, pedagog, wojewódzki koordynator do spraw patologii
wśród dzieci i młodzieŜy,
 strategie pomocy w problemach związanych z uŜywaniem alkoholu – realizacja – pani
BoŜena Maciek-Haściło – psycholog, specjalista psychoterapii uzaleŜnień, superwizor
terapii uzaleŜnień; pan Bogdan Ratajczak – psycholog, specjalista psychoterapii
uzaleŜnień, superwizor terapii uzaleŜnień.

5.9.

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 2009 roku naleŜą uroczystości, podczas których
uhonorowano poznańskich Mistrzów Świata w lekkiej atletyce, wioślarstwie i kajakarstwie. Jak co
roku zorganizowano Galę Sportu MłodzieŜowego, w czasie której uhonorowano najlepsze poznańskie
kluby sportowe i stowarzyszenia.
Poznań jest aktywnym miastem, w którym odbywa się najwięcej imprez sportowych w Polsce –
zarówno tych duŜych międzynarodowych, jak i tych mniejszych, lokalnych. Prezydenci Poznania
udzielają takim inicjatywom wsparcia finansowego, co bardzo często wiąŜe się z koniecznością
odbywania spotkań i uczestnictwa w róŜnych konferencjach prasowych. Dofinansowano równieŜ
organizację cyklu imprez sportowych związanych z obchodami jubileuszu załoŜenia następujących
klubów sportowych:
 90-lecie Akademickiego Związku Sportowego,
 85-lecie Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej.
Ponadto Prezydent Miasta w minionym roku wielokrotnie był obecny na amatorskich zawodach
sportowych i festynach – fundując i wręczając nagrody oraz puchary, dodając jednocześnie splendoru
rozgrywkom dzieci i młodzieŜy. Stolica Wielkopolski słynie w całej Polsce ze swojego prosportowego
charakteru, wspierania klubów sportowych, sprawnego systemu szkolenia młodzieŜy, a takŜe
doświadczenia w organizacji imprez i zawodów. To duŜy potencjał, dzięki któremu Prezydenci Miasta
zapraszani są jako prelegenci na róŜnego typu konferencje poświęcone tematyce sportowej.
W 2009 roku odbyło się blisko 25 konferencji prasowych, na których przedstawiono plan działań
związanych z organizacją, przy współudziale organizacji pozarządowych, duŜych imprez sportowych,
do których naleŜą np. Poznań Półmaraton, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody,
Kwalifikacje Olimpijskie i Puchar Świata w Wioślarstwie, Puchar Świata w Kajakarstwie,
Mistrzostwa Świata Łodzi Smoczych, Międzynarodowy Turniej Tenisowy „PORSCHE OPEN”,
Poznań Maraton, Turniej Międzypaństwowy w piłce ręcznej.
Wydział prowadził takŜe cotygodniowe spotkania z organizacjami pozarządowymi w związku
z ubieganiem się Poznania o prawa do organizacji międzynarodowych imprez sportowych
(MłodzieŜowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w wioślarstwie, kajakarstwie, Mistrzostwa
Europy w koszykówce męŜczyzn).
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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 młodzieŜy z zagranicą ma za zadanie:
 wzmocnienie współpracy z miastami partnerskimi,
 wymianę doświadczeń,
 zintegrowanie młodzieŜy i środowiska sportowego,
 zweryfikowanie poziomu sportowego na płaszczyźnie międzynarodowej.
Z uwagi na kryzys, jaki dotknął wszystkie kraje, zaobserwowano znaczny spadek zainteresowania
klubów nawiązywaniem kontaktów z klubami zagranicznymi. Pomimo otrzymanej dotacji z Wydziału
Kultury Fizycznej, część klubów sportowych zrezygnowało z wyjazdu. Do skutku doszedł wyjazd
zawodników:
 Klubu Biegacza „Maniac”, reprezentujących miasto podczas maratonu w Rzymie,
 Klubu Sportowego „Posnania”, którzy reprezentowali Miasto Poznań podczas zawodów
sportowych w Brnie,
 Klubu Sportowego „Sobieski” na turniej zapaśniczy na Litwie, Ukrainie i do Niemiec,
 Klubu Sportowego „Warta”, reprezentujących Poznań podczas Międzynarodowego
Turnieju w Hokeju na Trawie w Moskwie,
 Uczniowskiego Klubu Sportowego Szakal JeŜyce, gdzie utalentowana sportowo młodzieŜ
brała udział w zawodach w Pradze, Berlinie, Ołomuńcu, Hradec Kralove,
 UKS przy SP Nr 26, którzy reprezentowali Miasto Poznań na Międzynarodowym
Turnieju w Holandii.
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.

6.

Organizacje korzystające z gminnych zasobów lokalowych

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione mają moŜliwość korzystania z lokali
uŜytkowych będących w posiadaniu Miasta. Wynajmowanie pomieszczeń następowało w trybie
bezprzetargowym. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych, poniŜej prezentujemy listę wszystkich podmiotów uprawnionych, które na przestrzeni
2009 roku korzystały z gminnych zasobów lokalowych.
Tabela nr 28: Wykaz organizacji pozarządowych uprawnionych do korzystania z gminnych zasobów lokalowych
Lp.
1
2
3
4
5
6

Najemca lokalu uŜytkowego

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy

Archidiecezja Poznańska – Kuria Metropolitalna
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „KLUB”
Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla Osób
UzaleŜnionych od Alkoholu i UŜywających 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

13-08-2007 do 12-08-2010
06-04-2009

na czas oznaczony
na czas nieoznaczony

01-04-2009 do 31-12-2009

na czas oznaczony

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

umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu SpoŜywczego
Fundacja na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy
Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”
Fundacja „Ludzie dla Ludzi”
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Fundacja Familijny Poznań
Fundacja Familijny Poznań
Fundacja International School of Poznań
Fundacja im. M. Myszkowskiego
Fundacja na Rzecz Społeczeństwa Otwartego „Pro Publico Bono”
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA
Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA
Fundacja „Miłosierdzie”
Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”
Fundacja SIC!
Fundacja SIC!
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „ARS”
Instytut im. Oskara Kolberga
Izba Aptekarska – cele kulturalne – muzeum farmacji
Kapelan Bezdomnych ks. A. Borysik SAC Stowarzyszenie Apostolstwa
Katolickiego „KsięŜa Palotyni”
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu
Klub Wysokogórski
Komitet Pomocy Charytatywnej „Słowianin”
Korporacja Akademicka Chrobra
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 UzaleŜnień
Niepubliczne Schronisko MłodzieŜowe
Ochotnicza StraŜ PoŜarna „Mistral”
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Poznań – Głuszyna
Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
Polska Prowincja Zakonu Pijarów
Polski Związek Głuchych
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

54
55
56

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”

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

57
58
59
60
61
62
63
64
65

26-11-2003

na czas nieoznaczony

12-08-2009

na czas nieoznaczony

01-10-1992
27-09-2006
14-08-2003
28-08-2009 do 31-08-2012
13-08-2007 do 12-08-2017
26-10-2004
20-04-2006
01-05-1992
00-03-2009
14-12-2001 do13-12-2011
22-04-2009
10-07-2008
14-05-2008
10-04-2008
06-04-2006
01-05-1995
22-02-1994

26-07-2007
01-02-2002
02-07-1999
10-04-2009

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
bezumownieuŜyczenie
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
bezumownie
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
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

na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
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 uŜyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
regulacja najmu
(sprawa WGN)
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

27-08-1998

umowa uŜyczenia

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

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

01-09-2007 do 31-08-2010
30-06-2008

umowa w przygotowaniu
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73

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją i ich Przyjaciół „Koniczynka”
Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją i ich Przyjaciół „Koniczynka”
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Stowarzyszenie MONAR – MARKOT
Stowarzyszenie MONAR – Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców W.I.T.R.I.O.L.
Stowarzyszenie na Rzecz MłodzieŜy Sprawnej Inaczej „Śmiałek” –
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”

74

Stowarzyszenie „Kontekst Sztuki”

66
67
68
69
70
71
72

2006 do 18-10-2016
2003 do 30-11-2013
02-04-2007
02-07-2001
21-12-2000
25-06-2008

na czas oznaczony
umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
umowa uŜyczenia
na czas nieoznaczony

01-05-2003

na czas nieoznaczony

27-03-2004

na czas nieoznaczony
rozwiązanie umowy
na 31-07-2009 r.

16-10-1999 do 15-10-2009

78

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

80
81
82
83
84
85
86

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

28-12-2005
01-01-1999 do 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

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Tonus”
Stowarzyszenie Wielkopolska 2000
Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna
Stowarzyszenie Archeologiczne „Przyszłość dla Przyszłości”
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 NoŜnej
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 UzaleŜnień – Charcice
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków
Zarząd Regionalny Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
Zbór Chrześcijan Baptystów – Kościół „5N”
Związek Gmin Wiejskich PARTNER Sp. z o.o.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

01-01-1995
15-12-2001
01-09-2009 do 31-09-2019
10-11-2009

na czas nieoznaczony
wypowiedzenie
umowy na 30-09-2009
r. zajmują lokal
bezumownie
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
bezumownie
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron
na 31-10-2009 r.
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony

01-09-2001 do 31-08-2024

na czas oznaczony

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

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
umowa uŜyczenia
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

10-08-1999

na czas nieoznaczony

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
01-03-2002
26-04-2004
15-02-2001
31-07-2006
01-05-1991

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

75
76
77

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

03-04-2006

na czas nieoznaczony

20-05-2004

na czas nieoznaczony

03-07-2007

na czas nieoznaczony

20-09-2006
21-05-2007
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29-08-2005
30-11-2008

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
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 śywności
Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank śywności
Związek Strzelecki „Strzelec”
Zarząd Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej
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17-09-2001
06-06-2006
03-03-2005

na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony
na czas nieoznaczony

01-08-2000

na czas nieoznaczony

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

ZAŁĄCZNIK NR 1.
Rejestr stowarzyszeń zwykłych w Urzędzie Miasta Poznania

Lp.

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

1.

Akademia Sukcesu i Zdrowia

2.

Alfabet

3.

BAD GHOST Poznań

4.

Bal Niepodległościowy

5.

Bankowe Stowarzyszenie Przyjaciół Monet

6.

Biuro Pełnomocnika Społecznego

7.

Budowa Sieci Wodociągowej w ul. Dzięgielowej

8.

Cafe Bocian

9.

Centrum Badań Preferencji Wyborczych

10.

Centrum Kultury Studenckiej Od Nowa

11.

Centrum Współpracy Obywatelskiej

12.

Civitas Posnania

13.

Club Country TEXAS

14.

Dla Naszych Dzieci

15.

DruŜynowa Liga Darta

16.

Harcerski Ośrodek Kształcenia Turystów Wodnych

17.

Inicjatywa Green Cross Polska

18.

Internetowa Polska

19.

Kanalizacja na Ciechocińskiej

20.

Klub dyskusyjny im. Ignacego Paderewskiego

21.

Klub Fantastyki ISBANDIA

22.

Klub Fotograficzny INFO ART

23.

Klub Miłośników Architektury Militarnej i Archeologii Podwodnej

24.

Klub Radioamatorski VERAX

25.

Klub Rowerowy PELETON

26.

Klub Seniora 82

27.

Klub Sudecki

28.

Koalicja Polska
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Adres siedziby
60-408 Poznań
ul. A. Kocjana 24
60-558 Poznań
ul. J. Długosza 14/1
60-664 Poznań
os. Winiary 6/34
60-325 Poznań
ul. Trybunalska 3
61-049 Poznań
ul. Pobiedziska 15/2
61-806 Poznań
ul. Święty Marcin 45/7
61-680 Poznań
ul. śywokostowa 8
60-512 Poznań
ul. M. Jackowskiego 36/1
60-536 Poznań
ul. Kościelna 21d/38
60-649 Poznań
ul. Piątkowska 80a/13
60-112 Poznań
ul. Kościańska 11/1
60-258 Poznań
ul. J. Chociszewskiego 22c/8
61-626 Poznań
ul. Winogrady 148
61-760 Poznań
ul. Szewska 19/8
61-245 Poznań
ul. Mickiewicza 28
61-547 Poznań
ul. Wierzbięcice 53/3
61-712 Poznań
ul. H. Wieniawskiego 1
61-657 Poznań
ul. Pasieka 3
60-473 Poznań
ul. Ciechocińska 39
61-477 Poznań
ul. Wiśniowa 4A
61-658 Poznań
ul. Warzywna 5a
60-658 Poznań
ul. Bonin 1a/2
61-698 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 31/11
61-062 Poznań
ul. Zbyłowita 23
60-158 Poznań
ul. J. Keplera 8B/23
61-889 Poznań
ul. Krakowska 10
60-688 Poznań
os. J. III Sobieskiego 18/31
60-529 Poznań
ul. J. H. Dąbrowskiego 77

29.

Komitet Pomocy Charytatywnej Słowianin

30.

Kupcy ze Świtu

31.

Lekkoatletyczny Klub Seniora OLIMP

32.

Morasko XXI

33.

NiezaleŜna 78 DruŜyna Harcerska Zagończycy

34.

Nowa Lewica

35.

Obrony ObrzeŜa Jeziora Kierskiego

36.

Odruch

37.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Radnych

38.

Owcza na rzecz budowy wodociągu przy ul Owczej

39.

Piękne JeŜyce

40.

POLBAW Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Tekstyliów

41.

Polska Federacja Telemarku

42.

Polski Klub Ekologiczny WIELKOPOLSKA

43.

Polskie Forum Choreologiczne

44.

Polskie Stowarzyszenie Fotografów Ślubnych

45.

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

46.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic KLUB MALAWII

47.

Polskie Stowarzyszenie Telepracy

48.

Polskie Towarzystwo na rzecz PołoŜnych „Zdrowe Dzieciństwo”

49.

Polskie Towarzystwo Poszukiwania Meteorytów

50.

Poznań Ma Przyszłość

51.

Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta

52.

Poznańska Masa Krytyczna

53.

Poznański Fan Klub „Gwiezdnych Wojen”

54.

Poznański Klub Miłośników Fantastyki ARDA

55.

Poznańskie Humanistyczne Towarzystwo Naukowe

56.

Poznańskie Stowarzyszenie Krwiodawców RATUJ śYCIE

57.
58.

Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników Archeologii Wojskowej im. Armii
Poznań
Poznańskie Stowarzyszenie Radioamatorów i Miłośników Nowych
Technologii

59.

Poznańskie Stowarzyszenie Słuszne Odszkodowania

60.

Poznańskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

61.

Primus Inter Pares

59

61-577 Poznań
ul. RóŜana 9a/2
60-376 Poznań
ul. Świt 34/36
61-245 Poznań
os. Rusa 30/7
61-680 Poznań
ul. Hodowlana 13a
60-554 Poznań
ul. J. Gorczyczewskiego 8/16
60-848 Poznań
ul. Poznańska 19/60
60-457 Poznań
ul. Przygraniczna 10
61-816 Poznań
ul. F. Ratajczaka 37
60-375 Poznań
ul. Świt 25
60-183 Poznań
ul. Owcza 47
60-527 Poznań
ul. S. Staszica 10/7
60-104 Poznań
ul. Głogowska 218
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 28/69
61-389 Poznań
os. Rzeczypospolitej 111
61-123 Poznań
ul. Filipińska 1
61-737 Poznań
ul. 27 Grudnia 9/11
61-655 Poznań
ul. Murawa 33b/23
61-717 Poznań
ul. T. Kościuszki 105/3
61-832 Poznań
ul. Szkolna 7/4
60-829 Poznań
ul. F. Roosevelta 18
61-313 Poznań
ul. Szczepankowo 197a
60-664 Poznań
os. Winiary 34/1
61-666 Poznań
ul. Owsiana 17/2
60-687 Poznań
os. S. Batorego 14f/43
61-656 Poznań
os. Powstańców Warszawy 7/53
61-291 Poznań
os. Czecha 121/7
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 276
61-048 Poznań
ul. ŁomŜyńska 59
61-746 Poznań
pl. Wielkopolski 3a/14
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 32/28
60-750 Poznań
ul. S. Wyspiańskiego 21/4
60-750 Poznań
ul. S. Wyspiańskiego 21/6
60-162 Poznań

62.

Projekt Inna Ekonomia, Oświata, Kultura

63.

Przyjaciele Galerii City Park

64.

Radosna Budowa Sieci Wodociągowej

65.

Radykalna Akcja Antykomunistyczna

66.

Rondo Górczyn

67.

Społeczny Komitet Lokatorów i Właścicieli Mieszkań w Poznaniu

68.

Społeczny Komitet Mieszkańców ulic Idzikowskiego, Startowej, Szałasa

69.

Społeczny Komitet Mieszkańców ulicy Mogileńskiej

70.

Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych w Polsce

71.

Stowarzyszenie „Nasz Dom”

72.

Stowarzyszenie Absolwenci na Walizkach

73.

Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Dezyderego Chłapowskiego w
Bolechowie

74.

Stowarzyszenie BRATEK

75.

Stowarzyszenie budowy domów jednorodzinnych w systemie thermodom

76.

Stowarzyszenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kościerzyńskiej

77.

Stowarzyszenie budowy nawierzchni ul. Świeradowskiej

78.
79.
80.
81.

Stowarzyszenie budowy odprowadzania wód deszczowych, wykonanie
oświetlenia i utwardzenia nawierzchni ulic Łebskiej od Dąbrowskiego do
Sianowskiej, Charzykowskiej, Izbickiej i Warpnowskiej
Stowarzyszenie budowy odprowadzenia wód deszczowych z ul.
Człuchowskiej od ul. Trzebiatowskiej do ul. Chodzieskiej
Stowarzyszenie budowy odprowadzenia wód deszczowych, wykonania
oświetlenia i utwardzenia ul. Dziwnowskiej
Stowarzyszenie budowy odprowadzenia wód deszczowych, wykonania
oświetlenia i utwardzenia nawierzchni ul. Łebskiej od Sianowskiej do
Kociewskiej

82.

Stowarzyszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Głuszyna

83.

Stowarzyszenie budowy tymczasowych miejsc parkingowych i chodnika przy
ul. Babimojskiej w Poznaniu przy SML Czeremcha

84.

Stowarzyszenie budowy ul. Owidiusza

85.

Stowarzyszenie COEXIST

86.

Stowarzyszenie CZYSTE POWIETRZE

87.

Stowarzyszenie Dobrego Fizjoterapeuty

88.

Stowarzyszenie Doradztwa Motoryzacyjnego i Promocji Motoryzacji
MOTOPRO

89.

Stowarzyszenie Dziadoszańska

90.

Stowarzyszenie Dzieciak przy Agencji Ubezpieczeniowej Mistar

91.

Stowarzyszenie Dziewięć Muz

92.

Stowarzyszenie Egiptologiczne
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ul. Pogorzelska 20/10
61-251 Poznań
os. Orła Białego 18/22
60-822 Poznań
ul. J. Słowackiego 13/29
61-251 Poznań
os. Orła Białego 77/103
61-245 Poznań
os. Rusa 12/67
60-107 Poznań
ul. Górnicza 2/8
60-566 Poznań
ul. Szamotulska 65b/10
60-408 Poznań
ul. K. Szałasa 16
61-042 Poznań
ul. Kolska 21
60-858 Poznań
ul. Mylna 52/3
60-527 Poznań
ul. S. Staszica 6/16
61-727 Poznań
ul. Działyńskich 1a/12
60-792 Poznań
ul. Wojskowa 10A/17
60-681 Poznań
ul. H. Śniegockiego 16A
61-581 Poznań
ul. Spichrzowa 37
60-446 Poznań
ul. Kościerzyńska 69
60-464 Poznań
ul. Świeradowska 6
60-456 Poznań
ul. Łebska 5
60-434 Poznań
ul. Człuchowska 12
60-456 Poznań
ul. Łagowska 46
60-456 Poznań
ul. Łebska 23/2
61-347 Poznań
ul. śeglarska 27
60-161 Poznań
ul. Babimojska 1
60-461 Poznań
ul. Owidiusza 2/1
61-012 Poznań
ul. Mariacka 15
60-823 Poznań
ul. J. Słowackiego 22
60-461 Poznań
ul. Arkadego Fiedlera 7
60-822 Poznań
ul. J. Słowackiego 13
61-248 Poznań
ul. Dziadoszańska 10
60-277 Poznań
ul. Płowiecka 14
61-686 Poznań
os. Przyjaźni 22/69
61-781 Poznań
ul. Wodna 27

93.

Stowarzyszenie Ekologiczne „Mój Zieliniec”

94.

Stowarzyszenie Ekologiczne Marlewo

95.

Stowarzyszenie ETHAIRNET

96.

Stowarzyszenie Galera

97.

Stowarzyszenie Hodowców śółwi Emys

98.

Stowarzyszenie im. Józefa Retingera

99.

Stowarzyszenie Inicjatywa Poznań

100.

Stowarzyszenie Iron Victim Imba Bike Patrol Poland

101.

Stowarzyszenie Ius Est Ars

102.

Stowarzyszenie Klub Hodowców i Producentów Drobiu

103.

Stowarzyszenie Kontakt, Komitet na rzecz budowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej

104.

Stowarzyszenie Kupców Górczyńskich

105.

Stowarzyszenie Kupców Ryneczek Osiedle Rusa

106.

Stowarzyszenie Kuźnica Wielkopolska

107.

Stowarzyszenie Lekarze dla śycia w Bezpiecznym Świecie

108.

Stowarzyszenie Liberalno – Konserwatywne

109.

Stowarzyszenie MAGE PL

110.

Stowarzyszenie Mancinelli

111.

Stowarzyszenie Mieszkańców Franowa

112.

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz budowy ul. Miodowej bocznej

113.

Stowarzyszenie Mieszkańców os. Jana III Sobieskiego

114.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego przy ul. Majakowskiego
308-312 w Poznaniu

115.

Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Grunwaldzkiej

116.

Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Santockiej od ul. Lubawskiej do ul.
Polanowskiej

117.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wierzbowa w Lusowie

118.

Stowarzyszenie Miłośników Archeologii Wojskowej i Zabytków Militarnych
EXPLORE

119.

Stowarzyszenie Miłośników Kolejnictwa S2

120.

Stowarzyszenie Miłośników MłodzieŜowej Piłki NoŜnej

121.

Stowarzyszenie Minikowo na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej

122.

Stowarzyszenie Młodych Socjologów

123.

Stowarzyszenie MłodzieŜowa Świetlica Sportowa NASZA RODZINKA

124.

Stowarzyszenie na rzecz budowy chodnika przy ul. Nałęczowskiej

125.

Stowarzyszenie na rzecz budowy chodników wzdłuŜ ul. Góreckiej
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61-056 Poznań
ul. Dzicza 2
61-334 Poznań
ul. Czernichowska 50B
60-195 Poznań
ul. Janosika 11
60-757 Poznań
ul. A. Grottgera 10/4
61-057 Poznań
ul. Radziwoja 47
61-741 Poznań
ul. 23 Lutego 7/3
61-649 Poznań
os. Zwycięstwa 20/10
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 107
61-702 Poznań
ul. Gwarna 5/2A
60-626 Poznań
ul. Golęcińska 9
61-355 Poznań
ul. Minikowo 2a
60-123 Poznań
ul. Albańska 11
61-704 Poznań
ul. Z. Noskowskiego 2/1
60-167 Poznań
ul. Krzepicka 14a
60-809 Poznań
ul. Bukowska 1/6
60-684 Poznań
os. Z. Starego 13/18
60-351 Poznań
ul. Zakręt 10/1
61-289 Poznań
os. Czecha 78/91
61-302 Poznań
ul. Łuczkowska 8
60-591 Poznań
ul. Miodowa 2a/2
60-688 Poznań
os. J. III Sobieskiego 4/21
61-066 Poznań
ul. W. Majakowskiego 312f
60-179 Poznań
ul. Grunwaldzka 267
61-474 Poznań
ul. Czeremchowa 6/2
60-684 Poznań
os. Z. Starego 8/31
61-526 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 124/17
61-689 Poznań
os. Przyjaźni 21/156
61-647 Poznań
os. Zwycięstwa 15/49
61-353 Poznań
ul. Piotrowska 16A
61-251 Poznań
os. Orła Białego 55/12
61-761 Poznań
ul. śydowska 15/18
60-472 Poznań
ul. Nałęczowska 40
60-201 Poznań

126.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi do szkoły na osiedlu Władysława
Łokietka

127.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi dojazdowej do ul. Polanowskiej

128.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi dojazdowej przy ul. Muszyńskiej 6 i 8
w Poznaniu

129.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi dojazdowej z ul. Traugutta

130.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i chodnika na ulicy Staffa w Poznaniu

131.
132.
133.
134.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i chodnika oraz oświetlenia ul. Bąka
w całości
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i chodnika oraz oświetlenia ul.
Gałczyńskiego 2-34 i Świniarskiego 1-19
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i chodnika oraz oświetlenia ul.
Gałczyńskiego 36-54 i Wilkanowicza 7-17
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i odwodnienia ul. Abrahama od nr 1
do nr 20

135.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i odwodnienia ul. Franciszka Altera

136.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i odwodnienia ul. Narcyzowej i
Magnoliowej

137.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i odwodnienia w ul. Daliowej

138.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i oświetlenia ul. Lubczykowa boczna

139.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi i oświetlenia w ul. Kościerzyńskiej w
Poznaniu (od ul. Oliwskiej do Gniewskiej)

140.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi osiedlowej i zagospodarowania terenu

141.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi przy ul. Lubczykowej 31 w Poznaniu

142.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi – sięgacza prostopadłej do ul. Pięknej
na odcinku między posesjami Piękna 4 oraz Piękna 6

143.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi ul. Kobylińska

144.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi ul. Morszyńskiej przy torach

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi w ul. Człopskiej i Gorzyńskiej w
Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi w ul. Kościerzyńskiej północ w
Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi w ul. Oliwskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia
ul. Seneki
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia
ul. Horacego
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia
ul. Homera 161-195
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, oświetlenia i kanalizacji ul. Oppmana
i ul. Jachowicza
Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, wodociągu i oświetlenia na ul.
Budzisława
Stowarzyszenie na rzecz budowy dróg i eksploatacji infrastruktury os.
Literackiego

154.

Stowarzyszenie na rzecz budowy dróg lokalnych ul. Lebiodowej w Poznaniu

155.

Stowarzyszenie na rzecz budowy dróg w rejonie ul. BłaŜeja i Jasna Rola

156.
157.

Stowarzyszenie na rzecz budowy dróg, oświetlenia i zieleni na terenie osiedla
w rejonie ulic Jemiołowej, Kocankowej, Tatrakowej i Borówkowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej w
ul. Nad Jeziorem i Chojnickiej
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ul. Górecka 30
61-616 Poznań
os. W. Łokietka 102
60-454 Poznań
ul. Polanowska 101/103
60-471 Poznań
ul. Muszyńska 6
61-514 Poznań
ul. R. Traugutta 29A/1
60-331 Poznań
ul. Husarska 14/2
60-194 Poznań
ul. K. I. Gałczyńskiego 46
60-194 Poznań
ul. K. I. Gałczyńskiego 46
60-194 Poznań
ul. K. I. Gałczyńskiego 46
61-615 Poznań
ul. R. Abrahama 2
61-615 Poznań
ul. F. Altera 6
60-175 Poznań
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
ul. Cyniowa 11
61-680 Poznań
ul. Lubczykowa 9d
60-446 Poznań
ul. Kościerzyńska 109
60-542 Poznań
ul. K. Janickiego 28/2
61-868 Poznań
ul. Garbary 26
60-591 Poznań
ul. Piękna 4a/3
61-424 Poznań
ul. Kobylińska 5
60-464 Poznań
ul. Morszyńska 14
60-453 Poznań
ul. Człopska 9a
60-446 Poznań
ul. Kościerzyńska 139
60-454 Poznań
ul. Oliwska 4
60-461 Poznań
ul. Juwenalisa 56
60-461 Poznań
ul. Juwenalisa 56
60-461 Poznań
ul. Homera 181
60-195 Poznań
ul. A. Oppmana 15
60-177 Poznań
ul. Kmicica 30
60-461 Poznań
ul. L. Proroka 33
61-680 Poznań
ul. Lebiodowa 2
61-224 Poznań
os. Jagiellońskie 3/15
61-680 Poznań
ul. Tatarakowa 5
60-480 Poznań
ul. Nad Jeziorem 126

158.
159.

Stowarzyszenie na rzecz budowy i modernizacji dróg i chodników na
Świerczewie
Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury drogi wewnętrznej Podolany
Marii Wicherkiewicz

160.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury Kobylepole

161.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury Kobylepole

162.
163.
164.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury osiedla domów
jednorodzinnych w Sierosławiu gmina Tarnowo Podgórne
Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury podziemnej w rejonie ul.
Dolna Ametystowa
Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej Starołęcka –
KsiąŜęca

165.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ul. Budzisława

166.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ul. Czesława
Miłosza i ulic poprzecznych / przylegających

167.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ul. Rezedowej

168.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Grodnickiej

169.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Łobeskiej

170.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Międzyleskiej

171.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Miętowej i przyległych w
Poznaniu

172.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Rogowskiej

173.
174.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ulicy Gniewskiej i
przyległych
Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w drodze bocznej 8KD od ul.
Uprawnej w Poznaniu

175.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Dziczej

176.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Łebskiej Północ

177.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Nuny i Bolesława
Szczurkiewiczów w Poznaniu

178.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Szaflarskiej

179.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Uznamskiej

180.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Wałeckiej

181.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Za Cybiną w Poznaniu

182.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji burzowej oraz utwardzenia ul.
Magnoliowej na odcinku między ul. Sasankową a ul. Lewandową

183.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lęborskiej

184.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Łagowskiej i
Braniewskiej

185.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Myśliborskiej

186.
187.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji deszczowej w ulicach:
Kościerzyńskiej, Grudziądzkiej, Kwidzyńskiej, Darłowskiej i Malborskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji drogi i oświetlenia w ul.
Bogusza w Poznaniu

188.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji i wodociągu w ul. Bieckiej

189.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji osiedla Umultowo w Poznaniu

190.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji przy ul. Studziennej
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61-412 Poznań
ul. I. Krasickiego 17
61-647 Luboń
ul. Długa 56b
61-304 Poznań
ul. Kobylepole 8 B
61-304 Poznań
ul. Kobylepole 8B
61-704 Poznań
ul. Z. Noskowskiego 2
61-601 Poznań
ul. Naramowicka 310
61-361 Poznań
ul. Sułkowicka 10
61-608 Poznań
ul. Budzisława 10
60-461 Poznań
ul. W. Gombrowicza 10c/2
60-184 Poznań
ul. Rezedowa 3
61-058 Poznań
ul. Sarnia 12
60-182 Poznań
ul. Łobeska 33
61-736 Poznań
ul. Solna 9/9
61-255 Poznań
os. Tysiąclecia 64/8
61-038 Poznań
ul. Rogowska 14
60-431 Poznań
ul. Lęborska 19/2
61-131 Poznań
ul. Zabrzańska 32b/17
61-762 Poznań
ul. Dominikańska 3/4
60-456 Poznań
ul. Łebska 79
60-461 Poznań
ul. Safony 17
61-622 Poznań
ul. Naramowicka 43/19
61-058 Poznań
ul. Sarnia 12
60-461 Poznań
ul. Wałecka 2
61-057 Poznań
ul. Za Cybiną 12
60-175 Poznań
ul. Cyniowa 11
60-431 Poznań
ul. Lęborska 19/2
60-443 Poznań
ul. Muszkowska 1a
60-432 Poznań
ul. Myśliborska 85
60-443 Poznań
ul. Muszkowska 1a
61-611 Poznań
ul. Naramowicka 217c/40
60-473 Poznań
ul. Biecka 9
61-606 Poznań
ul. W. Kozłowskiego 19
61-006 Poznań

191.
192.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
osiedlu Rudnicze
Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Minikowo 4a i Piotrowska 11 i 13

193.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Minikowo 6 a g

194.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.
Naramowickiej

195.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej ul. Świętowidzkiej

196.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w os. Marlewo

197.
198.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Starołęka w
Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Fabianowo, Rudnicze, Kotowo w Poznaniu

199.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechocińskiej

200.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nałęczowskiej w
Poznaniu

201.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Uprawnej

202.
203.
204.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wieprawskiej 53
A, B, C, D
Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi na
ul. Przylaszczkowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji ul. AnyŜowa, Wrotyczowa,
Mleczowa

205.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji w ul. Tołstoja

206.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji, wodociągu i gazu ul. Wykopy i
Rudnicze

207.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanału sanitarnego przy ul. Junikowskiej

208.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kolektora sanitarnego nowo powstającej
ulicy przy ul. Szczepankowo

209.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kolektora sanitarnego w ul. Ciechocińskiej

210.
211.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kolektora sieci instalacji sanitarnej w ul.
RubieŜ, Bolka, Bronisza
Stowarzyszenie na rzecz budowy linii energetycznej, wodociągu, kanalizacji
w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej

212.

Stowarzyszenie na rzecz budowy łącznika drogowego Lukrecjusza -Plauta

213.

Stowarzyszenie na rzecz budowy małej architektury na Wichrowym Wzgórzu

214.

Stowarzyszenie na rzecz budowy mediów w ul. Pomarańczowej w Poznaniu

215.
216.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni drogi ul. Poronińskiej i
Cieplickiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni i oświetlenia ul.
Kosidowskiego

217.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni i oświetlenia ul. Nakielskiej

218.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni na ulicy Ciechocińskiej

219.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni przy ul. Wójtowskiej 31, 33

220.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul. Głowickiej

221.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul. Kurcewiczówny

222.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul. Stefana RóŜyckiego
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ul. Studzienna 6
60-168 Poznań
ul. Rybnicka 29
60-129 Poznań
ul. Sielska 16
61-355 Poznań
ul. Minikowo 6a
61-622 Poznań
ul. Naramowicka 38/4
61-058 Poznań
ul. Sarnia 12
61-333 Poznań
ul. Andrychowska 37
61-344 Poznań
ul. Dziedzicka 13/A
60-167 Poznań
ul. Wołowska 114
60-473 Poznań
ul. Ciechocińska 27
60-472 Poznań
ul. Nałęczowska 41
61-312 Poznań
ul. Uprawna 29
61-312 Poznań
ul. Wieprawska 53
60-175 Poznań
ul. Przylaszczkowa 14
61-680 Poznań
ul. AnyŜowa 25/27
61-619 Poznań
ul. Sielawy 8/18
60-001 Poznań
ul. Wykopy
60-161 Poznań
ul. I. Newtona 8a/18
61-311 Poznań
ul. Szczepankowo 65/2
60-473 Poznań
ul. Ciechocińska 30
61-748 Poznań
Wzgórze Św. Wojciecha 8
61-245 Poznań
os. Rusa 86/4
60-461 Poznań
ul. Horacego 13/5
61-698 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 31/127
61-637 Poznań
os. Pod Lipami 13/61
60-472 Poznań
ul. Cieplicka 25
60-194 Poznań
ul. Z. Kosidowskiego 11
61-038 Poznań
ul. Nakielska 7
60-471 Poznań
ul. Kartuska 39
61-654 Poznań
ul. Wójtowska 31a
60-182 Poznań
ul. Perzycka 82
60-177 Poznań
ul. H. Kurcewiczówny 21
60-177 Poznań
ul. S. RóŜyckiego 11

223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul. Synów Pułku
Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni z odwodnieniem i
oświetleniem ul. Lukrecjusza
Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni z oświetleniem ul.
Międzyleskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul.
Sianowskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka kanalizacji w ul. Sterowej w
Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka sieci kanalizacji w ul.
Zakopiańskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka sieci wodociągowej i kanału
sanitarnego w ul. E. Raczyńskiego
Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Sarniej w
Poznaniu

231.

Stowarzyszenie na rzecz budowy oświetlenia i dróg osiedla Uniwersyteckiego

232.

Stowarzyszenie na rzecz budowy oświetlenia ul. Janosika

233.
234.

Stowarzyszenie na rzecz budowy placu zabaw i rekreacji dla dzieci
Smochowice dzieciom
Stowarzyszenie na rzecz budowy przedłuŜenia wodociągu na ul. Wadowickiej
53

235.

Stowarzyszenie na rzecz budowy przyłączy wody i gazu w ul. Szmaragdowej

236.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci energetycznej przy ul. Błotnej

237.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci energetycznej, gazowej i wodno –
kanalizacyjnej w Skórzewie

238.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci gazowej w ul. Dobromiły

239.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Krak

240.
241.
242.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Kosowskiej, śegiestowskiej, Świeradowskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przy ul.
Frezjowej i Kaczeńcowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul.
Mateckiego

243.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Kowarskiej

244.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej Niepołomicka Lubomirska

245.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Zakopiańskiej

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul.
Międzyleskiej, Biskupińskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Głogowskiej,
Kopanina i przyległych
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Węgorzewskiej i
Kosowskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na ul.
Templińskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul.
Kolberga
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodno kanalizacyjnej dla działek 151,
152, 153 przy ul. Nasiennej w Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Kolberga
w Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i drogi ul. Kryształowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i gazowej w ul. Huby
Moraskie i Szklarniowa w Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
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60-462 Poznań
ul. Synów Pułku 13
60-461 Poznań
ul. Lukrecjusza 9
60-474 Poznań
ul. Międzyleska 41
60-682 Poznań
os. B. Śmiałego 2/51
60-182 Poznań
ul. Perzycka 11
61-131 Poznań
ul. Zabrzańska 20/3
61-765 Poznań
ul. Kramarska 3/5/1
61-684 Poznań
os. Przyjaźni 9/50
61-606 Poznań
ul. W. Kozłowskiego 19
60-195 Poznań
ul. Janosika 13
60-431 Poznań
ul. Sianowska 21f/2
61-397 Poznań
os. Rzeczypospolitej 17/17
61-680 Poznań
ul. Szmaragdowa 4
60-137 Poznań
ul. Pogodna 57/59/15
61-458 Poznań
ul. Dębowa 45/14
61-055 Poznań
ul. Dobromiły 12/2
60-729 Poznań
ul. J. Łukaszewicza 35b/8
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 33
60-175 Poznań
ul. Frezjowa 86
60-689 Poznań
ul. T. Mateckiego 11
60-464 Poznań
ul. Kowarska 18
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 12/24
60-467 Poznań
ul. Zakopiańska 123
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 33
60-105 Poznań
ul. Kopanina 5
60-466 Poznań
ul. Węgorzewska 10
60-398 Poznań
ul. Bukowska 134b/11
60-385 Poznań
ul. Ognik 13A/11
61-649 Poznań
os. Zwycięstwa 20/46
61-451 Poznań
ul. Osinowa 14/16
60-142 Poznań
ul. Promienista 104
61-680 Poznań
ul. F. Jaśkowiaka 7
61-312 Poznań

256.
257.

przy ul. Bocznej od ul. Uprawnej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.
Ziemowita
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej na działkach 195/25,
393/4

258.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej na ul. Budzisława

259.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej od ul. Pokrzywno

260.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej przy ul. Nad Krzesinką

261.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej przy ul. Naramowickiej

262.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej Stobnicka

263.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej ul. Aroniowa

264.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej ul. Jaromińskiej,
Poziomkowej, Główieniec

265.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej ul. Miśnieńskiej

266.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej ul. Spławie 37 w
Poznaniu

267.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej ul. Tarnowska

268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul.
Ropczyckiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w Poznaniu przy ul. Za
Cytadelą 126-134 i 136
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Barlineckiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bełchatowskiej i
Gubińskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul.
Bobrownickiej 3 i 5a
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul.
Naramowickiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul.
Krotoszyńskiej w Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul.
Pokrzywno
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul.
Nowotarskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej ul.
StrzyŜowskiej na działkach 3/13 w Poznaniu

278.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej

279.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Cytrynowej,
Kokosowej

280.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Nad Pokrzywką

281.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. StrzyŜowskiej

282.
283.
284.
285.
286.
287.

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej z ul. Mleczowej do
Huby Moraskie
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej, energetycznej i
gazowej w Siekierkach gmina Kostrzyn
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej, gazowej,
energetycznej, telefonicznej, kanalizacyjnej w ul. Bocznej od ul. Pokrzywno
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przy ul. Glebowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej ul.
Nakielskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Arystofanesa od ul. Wergiliusza do
Ajschylosa w Poznaniu
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ul. Rodawska 30a
61-062 Poznań
ul. Leszka 82
60-354 Poznań
ul. Marcelińska 61/8
61-615 Poznań
ul. SwaroŜyca 14a
61-251 Poznań
os. Orła Białego 99/10
61-293 Poznań
os. Lecha 7/9
60-682 Poznań
os. B. Śmiałego 5/30
60-480 Poznań
ul. Stobnicka 53
61-306 Poznań
ul. Aroniowa 13
61-056 Poznań
ul. Jaromińska 19a
60-169 Poznań
ul. Miśnieńska 56
61-311 Poznań
ul. Iłowska 7
61-323 Poznań
ul. Tarnowska 17
61-249 Poznań
os. Stare śegrze 38/4
61-659 Poznań
ul. Za Cytadelą 126
60-186 Poznań
ul. Barlinecka 9a
60-163 Poznań
ul. Gubińska 38
61-306 Poznań
ul. Bobrownicka 3
61-674 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 11C/25
61-249 Poznań
ul. Unii Lubelskiej 14/34
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 15a
61-318 Poznań
ul. Nowotarska 6
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 21a
61-697 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 26/52
61-623 Poznań
ul. Wilczak 12e/33
61-312 Poznań
ul. Glebowa 45a
61-294 Poznań
os. Lecha 35/3
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 8/46
61-461 Poznań
ul. Czechosłowacka 32/1a
61-249 Poznań
os. Stare śegrze 79/18
61-312 Poznań
ul. Glebowa 1b
61-245 Poznań
os. Rusa 49/10
60-461 Poznań
ul. Arystofanesa 36

288.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Arystofanesa w Poznaniu

289.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Bełzy i części ul. Jachowicza

290.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Bortnowskiego

291.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Eurypidesa na odcinku od ul. Hezjoda do
ul. Wergiliusza w Poznaniu

292.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Franciszka Włada i ul. Abrahama

293.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Gąsawskiej w Poznaniu

294.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Granatowej

295.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Grochmalickiego

296.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Grzmota – Skotnickiego

297.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Hiacyntowej

298.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Jaspisowej

299.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Kcyńskiej

300.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Kleeberga

301.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Lotosowej

302.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Lubieńskiej odcinek pomiędzy ul.
Ciechocińską a ul. Czorsztyńską w Poznaniu

303.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Lukrecjusza

304.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Na Uboczu oraz oświetlenia

305.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Nefrytowej w Umultowie

306.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Okólnej

307.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Rataje w Poznaniu

308.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. RubieŜ wraz z kanalizacją deszczową,
sanitarną i oświetleniem

309.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Sępoleńskiej

310.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Sofoklesa

311.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Sofoklesa w Poznaniu

312.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Sztaudyngera w Poznaniu

313.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Warpińskiej

314.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Węgorzewskiej

315.
316.
317.
318.
319.
320.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulic Krobskiej, Miśnieńskiej, Strzelińskiej i
Twardogórskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulic region Szczepankowo – Spławie część
C
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulic Sobolowej, Warpińskiej, Zieliniec,
Starkowskiej
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulic Złocienieckiej, Mirosławieckiej,
Bobolickiej, Łobeskiej przy SMBDJ Ławica Zachód
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulic: Plauta, Juwenalisa, Seneki wraz z
chodnikami, oświetleniem oraz siecią deszczową
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Franciszka Włada od ul. Sarmackiej
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60-461 Poznań
ul. Arystofanesa 11
60-195 Poznań
ul. W. Bełzy 1
61-615 Poznań
ul. W. Bortnowskiego 12
60-461 Poznań
ul. Eurypidesa 16
61-615 Poznań
ul. F. Włada 17
61-038 Poznań
ul. Gąsawska 6
61-680 Poznań
ul. Granatowa 9
60-302 Poznań
ul. Racławicka 79
61-615 Poznań
ul. S. Grzmota-Skotnickiego 11
60-175 Poznań
ul. Hiacyntowa 39
61-680 Poznań
ul. Jaspisowa 3
61-046 Poznań
ul. Kcyńska 11
61-615 Poznań
ul. F. Kleeberga 2
60-175 Poznań
ul. Lotosowa 16
60-474 Poznań
ul. Lubieńska 5
60-461 Poznań
ul. Horacego 3/6
60-115 Poznań
ul. Na Uboczu 14
61-680 Poznań
ul. Nefrytowa 9
61-315 Poznań
ul. Okólna 38
61-168 Poznań
ul. Rataje 164
61-854 Poznań
ul. Mostowa 19a/4
60-446 Poznań
ul. Sępoleńska 8
60-461 Poznań
ul. Sofoklesa 12
60-461 Poznań
ul. Sofoklesa 44
60-194 Poznań
ul. J. Sztaudyngera 6
61-579 Poznań
ul. Przemysłowa 15a/7
60-466 Poznań
ul. Węgorzewska 14A
60-169 Poznań
ul. Strzelińska 15
61-249 Poznań
ul. Unii Lubelskiej 16/81
61-058 Poznań
ul. Warpińska 12
60-182 Poznań
ul. Łobeska 16
60-461 Poznań
ul. Plauta 22
61-615 Poznań

321.
322.
323.
324.
325.
326.

do ul. Grzmota Skotnickiego
Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy i infrastruktury technicznej przy
śurawińcu
Stowarzyszenie na rzecz budowy uzbrojenia technicznego terenu przy ul.
KsiąŜęcej „STARYNKA”
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągów i kanalizacji na ul. Bocznej od
Bananowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu DN 150 w ul. Poręba
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji oraz dróg na os.
Zieliniec II przy ul. Darniowej
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji oraz oświetlenia w
ul. Kmicica

327.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji osiedla Morasko

328.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.
Bocznej od Morszyńskiej (od nr 1A do 1F)

329.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu od nitki głównej w ul. Głuszyna

330.
331.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu od ul. Modrakowej ul.
Rozmarynową do nr 11
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu osiedle Ławica Zachodnia w
Poznaniu

332.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu przy ul. Głuszyna

333.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu przy ul. Tynieckiej

334.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu przy ul. Złotowskiej w Poznaniu

335.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu przy ul. śyznej w Poznaniu

336.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w rejonie ul. Mieleszyńskiej

337.
338.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w rejonie ulic Dolna,
Diamentowa, Berylowa w Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Bocznej od ul.
Bobrownickiej

339.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Bocznej od ul. Dereniowej

340.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Bocznej od ul.
Naramowickiej, działka 107, ul Naramowicka 361

341.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Bocznej od ul. Radojewo

342.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Kotlarskiej

343.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Lubowskiej

344.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Skarszewskiej

345.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. StrzyŜowskiej

346.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. StrzyŜowskiej i dwóch
bocznych do niej

347.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu śywokostowa I

348.

Stowarzyszenie na rzecz dokończenia budowy ul. Złocienieckiej

349.

Stowarzyszenie na rzecz eksploatacji społecznego parkingu samochodowego
os. Bolesława Śmiałego

350.

Stowarzyszenie na Rzecz Legalności Oprogramowania i Ochrony Danych

351.

Stowarzyszenie na rzecz modernizacji drogi i kanalizacji deszczowej w ul.
Owidiusza 8-22

352.

Stowarzyszenie na rzecz modernizacji ul. Grodnickiej
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ul. E. Knolla-Kownackiego 14
61-609 Poznań
ul. Jasna Rola 6/23
61-361 Poznań
ul. KsiąŜęca 47
61-642 Poznań
os. Kosmonautów 20/42
61-676 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 14/57
61-058 Poznań
ul. Darniowa 224
60-802 Poznań
ul. Wojskowa 17/4
60-766 Poznań
ul. J. Matejki 3/13
60-473 Poznań
ul. Ciechocińska 1a
61-329 Poznań
ul. Głuszyna 135
61-464 Poznań
ul. Rozmarynowa 11
60-186 Poznań
ul. Odrzycka 9a
61-329 Poznań
ul. Głuszyna 219/5
60-008 Poznań
ul. Tyniecka 12a
60-184 Poznań
ul. J. Osterwy 19
61-632 Poznań
os. Pod Lipami 5/118
60-008 Poznań
ul. Zamiejska 4
61-680 Poznań
ul. Jaspisowa 7
61-048 Poznań
ul. ŁomŜyńska 45
60-271 Poznań
ul. K. Arciszewskiego 29/101
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 7/165
60-682 Poznań
os. B. Śmiałego 33/14
61-006 Poznań
ul. Kotlarska 7
60-694 Poznań
os. W. Jagiełły 5/26
60-446 Poznań
ul. Skarszewska 5
61-289 Poznań
os. Czecha 78/98
61-131 Poznań
ul. Milczańska 14b/6
61-616 Poznań
ul. Sarmacka 10e/3
60-184 Poznań
ul. Miastkowska 79
60-682 Poznań
os. B. Śmiałego 36/123
61-882 Poznań
ul. Kwiatowa 4/8
60-461 Poznań
ul. Owidiusza 18
61-059 Poznań
ul. Grodnicka 4

353.

Stowarzyszenie na rzecz modernizacji ul. Warpińskiej

354.

Stowarzyszenie na rzecz ochrony Bursztynowego Szlaku

355.

Stowarzyszenie na rzecz ochrony terenu zielonego przy ul. Radziwoja w
Poznaniu

356.

Stowarzyszenie na rzecz placu zabaw i rozrywki Smochowice Południe

357.
358.
359.
360.

Stowarzyszenie na rzecz podwyŜszenia jakości Ŝycia w mieście Poznaniu
Dolina Cybiny
Stowarzyszenie na rzecz rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej we wsi
Sady
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju infrastruktury Antoninka Dolnego w
Poznaniu
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na os.
Zwycięstwa

361.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej na ul. Plauta

362.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju infrastruktury ul. Bocianiej

363.
364.
365.

Stowarzyszenie na rzecz sieci kanalizacyjnej przy ul. Ciechocińskiej i ul.
Szaflarskiej
Stowarzyszenie na rzecz uzbrojenia terenu pod budowę domków
jednorodzinnych w Bytyniu
Stowarzyszenie na rzecz wykonania oświetlenia drogowego na ul. Łebska,
Kociewska, śukowska, Olecka

366.

Stowarzyszenie na rzecz zagospodarowania i budowy ul. Zajęczej w Poznaniu

367.

Stowarzyszenie NOWE śYCIE

368.

Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów w Kamienicach. Roman Nowak
Nieruchomości

369.

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego Kolei

370.

Stowarzyszenie Parking Społeczny os. Armii Krajowej

371.

Stowarzyszenie Podolany Wschód

372.

Stowarzyszenie Polana

373.

Stowarzyszenie Poszukiwań i Ochrony Obiektów Militarnych EGOB

374.

Stowarzyszenie Poznań Ski Telemark Klub

375.

Stowarzyszenie Poznańskich Modelarzy

376.

Stowarzyszenie Praktyk Relaksacyjno – Medytacyjnych

377.

Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów

378.

Stowarzyszenie Producentów Etykiet Samoprzylepnych

379.

Stowarzyszenie PROMUJ SWÓJ KRAJ

380.

Stowarzyszenie Przemiany 847

381.

Stowarzyszenie Radojewo

382.

Stowarzyszenie RAK

383.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych ODWACH

384.

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Turystyczne w ŁęŜeczkach

385.

Stowarzyszenie Reprywatyzacyjne
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61-058 Poznań
ul. Warpińska 33
60-149 Poznań
ul. Jugosłowiańska 48a/44
61-057 Poznań
ul. Radziwoja 55
60-446 Poznań
ul. Starogardzka 44
61-065 Poznań
ul. śbikowa 12
60-407 Poznań
ul. Dedala 5
61-054 Poznań
ul. Ludmiły 11
61-652 Poznań
os. Zwycięstwa 123
60-461 Poznań
ul. Plauta 20
60-621 Poznań
ul. Bociania 22
60-473 Poznań
ul. Ciechocińska 53
60-161 Poznań
ul. I. Newtona 1c/2
60-446 Poznań
ul. Kościerzyńska 77
61-065 Poznań
ul. Zajęcza 23
61-702 Poznań
ul. Gwarna 5/2A
61-854 Poznań
ul. Mostowa 26/24
61-409 Poznań
ul. J. Lelewela 41
61-373 Poznań
ul. Kukułcza 11
60-693 Poznań
ul. H. Szafran 1
60-682 Poznań
os. B. Śmiałego 9/82
60-705 Poznań
ul. A. Małeckiego 37/7
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 11/26
61-809 Poznań
ul. Święty Marcin 80/82
61-699 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 34f
60-822 Poznań
ul. J. Słowackiego 13/29
60-545 Poznań
ul. M. Kajki 13
60-175 Poznań
ul. Lotosowa 6
60-692 Poznań
ul. A. Tomaszewskiego 10/1
61-680 Poznań
ul. Radojewo 28
60-664 Poznań
os. Winiary 29/9
61-772 Poznań
Stary Rynek 3
61-757 Poznań
ul. Garbary 106/108
60-462 Poznań

386.

Stowarzyszenie rodziców na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji
Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu

387.

Stowarzyszenie Rowerzystów BIMBIKE

388.

Stowarzyszenie Rozwoju Obszaru Morasko Radojewo Umultowo w Poznaniu

389.

Stowarzyszenie Sarmacka

390.

Stowarzyszenie Sąsiedzi Roślinna

391.

Stowarzyszenie SONAR

392.

Stowarzyszenie Społecznego Parkingu Wichrowe Wzgórze

393.

Stowarzyszenie Studentów Europeistyki UAM EUROOBIEKTYWNI

394.

Stowarzyszenie Sympatyków osiedla KrzyŜowniki Smochowice

395.

Stowarzyszenie ul. Dusznickiej

396.

Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe NASZ DOM

397.

Stowarzyszenie uŜytkowników parkingu społecznego na os. Zwycięstwa

398.

Stowarzyszenie uŜytkowników parkingu społecznego osiedla Bohaterów II
Wojny Światowej

399.

Stowarzyszenie właścicieli domów w stołecznym mieście Poznaniu

400.

Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości miejscowości Mrowino gmina
Rokietnica

401.

Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości osiedla KrzyŜowniki

402.

Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie gminy
Rokietnica

403.

Stowarzyszenie Wspierające Aktywne Postawy Obywatelskie

404.
405.

Stowarzyszenie współwłaścicieli nieruchomości gruntowej przy ul.
Pszczyńskiej, Leszczyńskiej
Stowarzyszenie wykonania dokumentacji, budowy drogi i oświetlenia ul.
Sytkowskiej od ul. Lutyckiej do ul. Czarnkowskiej

406.

Stowarzyszenie zagroŜonych promieniowaniem elektromagnetycznym

407.

Stowarzyszenie Zielona Inicjatywa

408.

Stowarzyszenie zwykłe budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kościerzyńskiej

409.

Stowarzyszenie Zwykłe BUTEO

410.

Stowarzyszenie zwykłe mieszkańców

411.

Stowarzyszenie zwykłe mieszkańców ul. Santockiej w Poznaniu

412.

Stowarzyszenie zwykłe na rzecz budowy infrastruktury komunalnej osiedla
Chomęcice

413.

Stowarzyszenie zwykłe na rzecz budowy nawierzchni w ul. Czaplineckiej

414.

Stowarzyszenie zwykłe na rzecz budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego
dla osiedla KrzyŜowniki, Smochowice w Poznaniu

415.

Stowarzyszenie zwykłe właścicieli nieruchomości ul. Makoszowskiej

416.

StraŜ Ochrony Zwierząt

417.

Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu
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ul. F. Marciniaka 3
60-688 Poznań
ul. F. StróŜyńskiego 16
60-466 Poznań
ul. Rewalska 11
61-655 Poznań
ul. Gromadzka 14
61-616 Poznań
ul. Sarmacka 72
61-064 Poznań
ul. Folwarczna 27b/46
61-619 Poznań
ul. Naramowicka 150A / 27
61-697 Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 26/45
61-255 Poznań
os. Tysiąclecia 10/34
60-453 Poznań
ul. Człopska 9/A
60-471 Poznań
ul. Dusznicka 17
61-702 Poznań
ul. Gwarna 5/2a
61-646 Poznań
os. Zwycięstwa 11/139
61-386 Poznań
os. Boh. II Wojny Światowej 31-32
60-750 Poznań
ul. S. Wyspiańskiego 21/6
60-595 Poznań
ul. Polska 40
60-458 Poznań
ul. Słupska 61 A
60-480 Poznań
ul. Biwakowa 3
61-612 Poznań
ul. Migdałowa 24
60-650 Poznań
ul. Obornicka 227
60-413 Poznań
ul. Sytkowska 43
60-141 Poznań
ul. Promienista 87a
61-702 Poznań
ul. Gwarna 5/2a
60-446 Poznań
ul. Kościerzyńska 69
60-864 Poznań
ul. JeŜycka 43/5
60-587 Poznań
ul. Cienista 9
60-431 Poznań
ul. Santocka 49
60-242 Poznań
ul. M. Palacza 27/3
60-434 Poznań
ul. Czaplinecka 11a
60-453 Poznań
ul. Sianowska 106
60-132 Poznań
ul. Górczyńska 40/5
61-395 Poznań
os. Rzeczypospolitej 46a
60-649 Poznań
ul. Piątkowska 80A/13

418.

Towarzystwo Polsko – Niemieckie

419.

Towarzystwo Poznania Miejsc

420.

Towarzystwo Promocji Psychologii Praktycznej

421.

Towarzystwo Przyjaciół IV LO w Poznaniu im. Komisji Edukacji Narodowej

422.

Towarzystwo Przyjaciół JeŜyc

423.

Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta

424.

Towarzystwo Sportowo – Turystyczne HARNAŚ

425.

Towarzystwo Sportów Motorowych SOKÓŁ

426.

Towarzystwo Teatralne im. Konstantego Stanisławskiego

427.

Voyager Klub Polska

428.

Wielkopolska Strefa Kultury i Sztuki GLOB ART

429.

Wielkopolska Unia na Rzecz Kontroli ZakaŜeń

430.

Wielkopolski Klub Balonowy

431.

Wielkopolski Klub Spotterów Lotniczych WLKP SPOTTERS

432.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Dekarzy, Blacharzy i Cieśli

433.

Wielkopolskie Towarzystwo Miłośników Akwarystyki

434.

Wielkopolskie Towarzystwo Oświaty Niepublicznej

435.

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaźni Polska – Austria

436.

Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń

437.

Youngtimer Sport Poznań

438.

Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 56

439.

śycie Biedoty – Głos śebraka
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Brak
60-839 Poznań
ul. J. H. Dąbrowskiego 20/22/2
60-834 Poznań
ul. A. Mickiewicza 2
60-592 Poznań
ul. Swojska 6
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 252
61-296 Poznań
os. Lecha 75/8
61-745 Poznań
al. K. Marcinkowskiego 1a/13b
61-248 Poznań
ul. Milczańska 48
60-162 Poznań
ul. Raszkowska 15/1
61-245 Poznań
os. Rusa 121/12
61-608 Poznań
ul. BłaŜeja 6e/5
60-783 Poznań
ul. Grunwaldzka 29b/13
61-606 Poznań
ul. Z. Lisowskiego
60-443 Poznań
ul. Rybojadzka 10
61-874 Poznań
al. Niepodległości 2
61-717 Poznań
ul. T. Kościuszki 105/3
60-687 Poznań
os. S. Batorego 101
61-761 Poznań
ul. śydowska 15/18
61-702 Poznań
ul. Gwarna 5/2a
60-147 Poznań
ul. P. Ściegiennego 109/1
61-701 Poznań
ul. A. Fredry 7
60-687 Poznań
os. S. Batorego 17/5

ZAŁĄCZNIK NR 2.
Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przyznania
dotacji na 2009 rok
1.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Profilaktyka i pomoc społeczna”
zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie następujących
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 779/2008/P, Nr 780/2008/P z dnia 8 grudnia 2008 roku,
 Nr 826/2008/P, Nr 827/2008/P, Nr 828/2008/P, Nr 829/2008/P, Nr 830/2008/P, Nr
831/2008/P, Nr 832/2008/P, Nr 833/2008/P, Nr 835/2008/P, Nr 837/2008/P, Nr
838/2008/P z dnia 18 grudnia 2008 roku,
 Nr 3/2009/P z dnia 9 stycznia 2009 roku,
 Nr 40/2009/P z dnia 19 stycznia 2009 roku,
 Nr 166/2009/P z dnia 12 marca 2009 roku,
 Nr 182/2009/P, Nr 183/2009/P z dnia 18 marca 2009 roku,
 Nr 383/2009/P z dnia 25 czerwca 2009 roku,
 Nr 427/2009/P z dnia 30 czerwca 2009 roku,
 Nr 757/2009/P z dnia 10 grudnia 2009 roku.
Obowiązujące umowy wieloletnie podpisane w latach ubiegłych, realizowane były przez
podmioty trzeciego sektora w 2009 roku na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta
Miasta Poznania:
 Nr 868/2007/P z dnia 14 grudnia 2007 roku,
 Nr 872/2007/P z dnia 17 grudnia 2007 roku,
 Nr 882/2007/P, Nr 883/2007/P z dnia 18 grudnia 2007 roku,
 Nr 893/2007/P z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 Nr 17/2008/P z dnia 15 stycznia 2008 roku,
 Nr 20/2008/P z dnia 21 stycznia 2008 roku,
 Nr 197/2008/P z dnia 21 kwietnia 2008 roku,
 Nr 346/2008/P z dnia 23 czerwca 2008 roku.

2.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie
następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 839/2008/P, Nr 840/2008/P, Nr 841/2008/P, Nr 842/2008/P, Nr 845/2008/P, Nr
871/2008/P z dnia 23 grudnia 2008 roku,
 Nr 189/2009/P, Nr 190/2009/P, Nr 191/2009/P, Nr 192/2009/P, z dnia 25 marca 2009
roku,
 Nr 304/2009/P, Nr 305/2009/P z dnia 19 maja 2009 roku,
 Nr 429/2009/P z dnia 1 lipca 2009 roku.
Obowiązujące umowy wieloletnie podpisane w latach ubiegłych, realizowane były przez
podmioty trzeciego sektora w 2009 roku na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta
Miasta Poznania:
 Nr 32/2007/P z dnia 12 stycznia 2007 roku,
 Nr 222/2007/P z dnia 28 marca 2007 roku,
 Nr 401/2007/P z dnia 1 czerwca 2007 roku,
 Nr 898/2007/P, Nr 899/2007/P, Nr 900/2007/P, Nr 901/2007/P z dnia 21 grudnia 2007
roku.
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3.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Ochrona i promocja zdrowia”
zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie następującego
zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 807/2008/P z dnia 18 grudnia 2008 roku.

4.

Dotacje na realizację zadań publicznych z „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zostały przekazane dla organizacji
pozarządowych na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 826/2008/P z dnia 19 grudnia 2008 roku,
 Nr 859/2008/P z dnia 30 grudnia 2008 roku,
 Nr 82/2009/P z dnia 9 lutego 2009 roku,
 Nr 204/2009/P z dnia 31 marca 2009 roku,
 Nr 213/2009/P z dnia 8 kwietnia 2009 roku,
 Nr 431/2009/P z dnia 2 lipca 2009 roku,
 Nr 446/2009/P z dnia 3 lipca 2009 roku.

5.

Dotacje na realizację zadań publicznych z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie
następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 825/2008/P z dnia 19 grudnia 2008 roku,
 Nr 859/2008/P z dnia 30 grudnia 2008 roku,
 Nr 103/2009/P z dnia 18 lutego 2009 roku.

6.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym przedsiębiorczość” zostały przekazane dla organizacji
pozarządowych na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 67/2009/P z dnia 30 stycznia 2009 roku,
 Nr 232/2009/P z dnia 21 kwietnia 2009 roku,
 Nr 469/2009/P z dnia 9 lipca 2009 roku.

7.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Nauka, edukacja, oświata
i wychowanie” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie
następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 68/2009/P z dnia 31 stycznia 2009 roku,
 Nr 306/2009/P z dnia 20 maja 2009 roku.

8.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie
następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 771/2008/P z dnia 4 grudnia 2008 roku,
 Nr 273/2009/P z dnia 6 maja 2009 roku.
Obowiązujące umowy wieloletnie podpisane w latach ubiegłych, realizowane były przez
podmioty trzeciego sektora w 2009 roku na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta
Miasta Poznania:
 Nr 20/2007/P z dnia 10 stycznia 2007 roku,
 Nr 828/2007/P z dnia 28 listopada 2007 roku,
 Nr 85/2008/P z dnia 18 lutego 2008 roku.

9.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie następujących
zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 749/2008/P z dnia 25 listopada 2008 roku,
 Nr 860/2008/P z dnia 30 grudnia 2008 roku,
 Nr 114/2009/P z dnia 24 lutego 2009 roku,
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 Nr 260/2009/P z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
 Nr 430/2009/P z dnia 2 lipca 2009 roku,
 Nr 650/2009/P z dnia 26 października 2009 roku.
Obowiązujące umowy wieloletnie podpisane w latach ubiegłych, realizowane były przez
podmioty trzeciego sektora w 2009 roku na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta
Miasta Poznania:
 Nr 11/2007/P z dnia 5 stycznia 2007 roku,
 Nr 36/2007/P z dnia 12 stycznia 2007 roku.
10.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i młodzieŜy” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na podstawie
następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 860/2008/P z dnia 30 grudnia 2008 roku,
 Nr 114/2009/P z dnia 24 lutego 2009 roku.

11.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Ekologia, ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zostały przekazane dla organizacji
pozarządowych na podstawie następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 242/2009/P z dnia 21 kwietnia 2009 roku,
 Nr 471/2009/P z dnia 15 lipca 2009 roku,
 Nr 578/2009/P z dnia 17 września 2009 roku,
 Nr 644/2009/P z dnia 23 października 2009 roku.

12.

Dotacje na realizację zadań publicznych z obszaru „Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych” zostały przekazane dla organizacji pozarządowych na
podstawie następujących zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:
 Nr 465/2009/P z dnia 8 lipca 2009 roku,
 Nr 614/2009/P z dnia 6 października 2009 roku,
 Nr 621/2009/P z dnia 13 października 2009 roku.
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ZAŁĄCZNIK NR 3.
Wykaz dotacji udzielonych z budŜetu Miasta Poznania według zadań
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ZAŁĄCZNIK NR 4.
Wykaz odrzuconych ofert konkursowych według zadań
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