WSPÓŁPRACA
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu 23 maja 2017
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Współpracę porządkuje…

…Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie określa
obszary, w których współpracujemy…
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Obszary współpracy

Edukacja

Kultura i sztuka

Turystyka

Kultura fizyczna

Od 2017 roku

Pomoc społeczna

Ochrona i promocja
zdrowia

Ratownictwo i ochrona
ludności

Zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa
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Organizacja pozarządowa
a pożytku publicznego
Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe,
które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia oraz
obowiązki, w tym możliwość ubiegania się o 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
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Program współpracy
Cel główny

Poprawa jakości życia
poprzez pełniejsze
zaspokojenie potrzeb
mieszkańców powiatu

zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu
poznańskiego oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy powiatem poznańskim
a organizacjami uprawnionymi do realizacji zadań
publicznych powiatu poznańskiego
Promowanie
i wzmacnianie postaw
obywatelskich

Racjonalne wykorzystanie
publicznych środków
finansowych
Otwarcie na innowacyjność
i konkurencyjność
w wykonywaniu zadań
publicznych

Integracja organizacji
lokalnych obejmujących
zakresem działania sferę
zadań publicznych

Wzmocnienie potencjału
organizacji oraz rozwój
wolontariatu

Roczny Program Współpracy (…) – cel główny i cele szczegółowe, realizatorzy, zasady współpracy, zakres
przedmiotowy, priorytetowe zadania, okres, sposób i ocena realizacji, wysokość środków finansowych
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Organizatorzy i realizatorzy współpracy
Rada Powiatu i jej Komisje

Zarząd Powiatu

Wydziały merytoryczne

Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Inne wydziały i samodzielne stanowiska

Jednostki organizacyjne
powiatu poznańskiego

Organizacje
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Formy współpracy
Zlecanie organizacjom realizacji zadań
publicznych

powierzenie
wspieranie

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań

Konsultowanie z Organizacjami projektów stanowionych przez PRDPP
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowych

Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego przez PRDPP

Promowanie działalności Organizacji

Udzielanie rekomendacji
8

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
PRDPP
Luty 2016 – zakończenie procesu powoływania PRDPP
11 marca 2016 – pierwsze posiedzenie

W 2016 roku PRDPP zebrała się siedmiokrotnie
Przewodniczącym PRDPP jednogłośnie wybrano Tomasza
Skupio – Z-cę Dyrektora Wydziału PR, Pełnomocnika Starosty
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

20 lutego 2017 – pierwsze posiedzenie w 2017
29 września 2016 – Pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych
w Powiecie Poznańskim
Udział wzięło niemal 50 organizacji pozarządowych

W RANKINGU ZPP
powiat poznański
uzyskał maksymalną
liczbę punktów
w działaniach
związanych z NGO

Listy: blisko 1000 organizacji
pozarządowych mających swoją
siedzibę w powiecie poznańskim
i blisko 800 poznańskich, dostępne
na stronie www.powiat.poznan.pl
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Funkcjonujące nazewnictwo
Organizacje pozarządowe

NGO
non-government organization

III sektor
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Szkolenie dla NGO
31 marca 2015

TEMATYKA

70 organizacji pozarządowych

Radni

Pracownicy Starostwa

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
Rola i kompetencje pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Prawidłowy sposób wypełniania ofert, umowy i sprawozdania z wykonania zadania
publicznego.
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Pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych
w powiecie poznańskim
29 września 2016

50
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Wspólnie o współpracy
20 kwietnia 2017

Spotkanie Miejskiej i Powiatowej
Rady Działalności Pożytku
Publicznego
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Obszary w OKO
Na osiem obszarów w budżecie 1 340 000 zł

Edukacja

Kultura i sztuka

68

Największa liczba
złożonych ofert

Turystyka

Kultura fizyczna

Od 2017 roku

Pomoc społeczna

Ochrona i promocja zdrowia

Ratownictwo i ochrona
ludności

Zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa

W I naborze OKO łącznie złożono 192 oferty
przez 136 organizacje
W II naborze OKO łącznie złożono 22 oferty
przez 19 organizacji
*OKO – Otwarty Konkurs Ofert
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Popełniane błędy
Najczęściej popełniane błędy w złożonych
ofertach w 2017:
błędna kalkulacja,
finansowy wkład własny organizacji wynosi
mniej niż 20%.
2%

210 ofert spełniło wymogi
formalne

98%
4 oferty nie spełniły
wymogów formalnych
spełniające

niespełniające

Wynik wprowadzonych ułatwień dla oferentów
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Katalog błędów
POPRZEDNIO
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Złożenie oferty po terminie,
Złożenie oferty w niewłaściwy sposób (przesłanie
faksem, drogą elektroniczną, złożenie oferty bez
koperty),
Złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,
Złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
Złożenie oferty i załączników bez podpisów
wszystkich osób upoważnionych,
Złożenie oferty wypełnionej ręcznie,
Złożenie oferty wypełnionej niekompletnie,
nieczytelnie, niepoprawnie,
Złożenie oferty bez wymaganych załączników,
Złożenie oferty dotyczącej realizacji więcej niż
jednego zadania,
Złożenie oferty przez organizację, która według
statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej
konkursem,
Złożenie oferty zawierającej błędną kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji zadania,
Określenie finansowego wkładu własnego na
poziomie niższym niż 20% kosztu całkowitego
zadania,
w przypadku wspierania zadania publicznego,
Złożenie oferty na realizację zadania, którego termin
nie mieści się w okresie podanym w ogłoszeniu,
Złożenie oferty na realizację zadania niezgodnego
z nazwą zadania priorytetowego.

OBECNIE
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Złożenie oferty nieczytelnej lub na formularzu
innym niż określony przez właściwego Ministra
w rozporządzeniu wydanym na podstawie
Ustawy,
Złożenie oferty bez podpisów osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy,
Złożenie załącznika do oferty (jeśli dotyczy) bez
podpisu upoważnionych osób,
Złożenie oferty na realizację zadania, którego
termin nie mieści się w okresie podanym
w ogłoszeniu,
Złożenie oferty, w której harmonogram nie
odpowiada terminowi realizacji zadania
objętego ofertą,
Złożenie oferty zawierającej błędną kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji zadania,
Złożenie oferty, w której określono finansowy
wkład własny na poziomie niższym niż 20%
kosztu całkowitego zadania, w przypadku
wspierania zadania publicznego.
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Wprowadzone ułatwienia1
Zmiana dotycząca wymaganych załączników

POPRZEDNIO
Wymagane załączniki:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio
wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących,
Sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok,
Statut,
Umowę pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę
wspólną określającą zakres ich świadczeń składających się
na realizację zadania publicznego.

NOWE PROCEDURY
Wymagane załączniki:
Jeśli dotyczy, do oferty załącza się wyłącznie umowę
pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną.

Wprowadzono możliwość naprawienia przez oferenta oczywistych omyłek w treści oferty
w terminie do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji konkursowej
Zrezygnowano z obowiązku załączania do sprawozdania kserokopii faktur lub rachunków oraz
dowodów ich opłacenia
Nie są wymagane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania
publicznego

Ograniczono katalog błędów formalnych z 14 do 7, które skutkowały odrzuceniem oferty
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Wprowadzone ułatwienia2
Doprecyzowano pojęcie finansowego wkładu własnego

Finansowy wkład własny

Środki finansowe własne

Środki finansowe z innych
źródeł w tym wpłaty i opłaty
adresatów zadania
publicznego

Środki finansowe z innych
źródeł publicznych
przekazanych wyłącznie na
realizację dotowanego
zadania

Pozostałe środki finansowe

Wprowadzono zapis, że wkład rzeczowy* w realizację zadania publicznego nie jest wymagany
Zawarto informację, że kalkulacja przewidywanych kosztów powinna zostać przedstawiona
w kwotach w złotych brutto

*Wkład rzeczowy to nieruchomości, sprzęty, maszyny, urządzenia, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi
organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu.
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Edukacja
Budżet: 20 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 20 000 zł
Złożono 7 ofert przez 7 oferentów
Dotację przyznano na realizację
5 zadań

Zadania, które otrzymały dotacje:
Konkurs dla Uczniów i Gimnazjów „Złota Żaba” i Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota
Żabka”. Drugi etap Konkursów 2016/17,
„Savoir-vivre, przestarzałe zasady czy ponadczasowe wartości?” – Mój sposób życia,
VII Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej „Kukułeczka”,
„Świat Moich Dziadków”. Warsztaty Medialne dla Młodzieży,
„Od materii do produktu”.
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Kultura i sztuka I
Budżet: 380 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 228 345 zł

Złożono 32 oferty przez 28 oferentów
Dotację przyznano na realizację
26 zadań
Pozostała kwota po I OKO: 151 655 zł
71 655 zł - środki pozostałe na II OKO
80 000 zł

Kultura
fizyczna

Zadania, które otrzymały dotacje – I OKO:
VIII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Kids Fun Folk 2017,
Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO,
Poligrodzianie Akademia Folkloru,
Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie,
Koncerty Orkiestry Dętej im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka z Mosiny dla
mieszkańców Powiatu Poznańskiego (Mosina, Tarnowo Podgórne, Puszczykowo),
XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie,
Szeroko na Wąskiej w Mosinie. 2017,
Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie,
IV Chludowskie Spotkania z Folklorem,
Wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców
powiatu poznańskiego,
Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież
z powiatu poznańskiego,
Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką artystów skupionych w Gloria in
Musica (Pobiedziska, Kleszczewo),
XIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”,
Święto Pieczonego Ziemniaka,
„Symfonia na skrzypce i DJ-ja” – projekt upowszechniający kulturę dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż,
Nagranie płyty CD – muzycznego dorobku Orkiestry w związku z jej 70-cio leciem,
X Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” w Powiecie Poznańskim,
Ulotka na 70-lecie OSP w Gułtowach,
Gułtowskie zeszyty historyczne,
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych,
Prace przygotowawcze do powstania widowiska plenerowego z okazji jubileuszu
Powstania Wielkopolskiego,
Sztuka ziemi – działania artystyczne inspirowane dziedzictwem regionu,
„1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
Promyk Bel Canto,
Cykl Działań Twórczych – „Szukając Talentów”.

Kultura wysoka
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Kultura i sztuka II
Budżet: 380 000 zł

71 655 zł - środki pozostałe na II OKO
Przyznana kwota dotacji (II OKO):
71 655 zł
Złożono 20 ofert przez 17 oferentów
Dotację przyznano na realizację
9 zadań

Zadania, które otrzymały dotacje – II OKO:
„Kulturalny antykwariat - projekt upowszechniający
dziedzictwo kulturalne i poprawiający kompetencje
językowe wśród młodzieży”,
Wystawa plenerowa wielkoformatowych fotografii z okazji
770-lecia wsi Rogalinek,
XI Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy
Dożynkowe,
Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza
Luboń 2017,
Tryptyk Koncertowy „PERŁY POWIATU POZNAŃSKIEGO”,
Organizacja V Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Matki połączony z Przeglądem Orkiestr Dętych
Powiatu,
XI Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2017,
Wydanie książki „Historia smaku w powiecie poznańskim”,
1517-2017 Dzieje kościoła w Sobocie – publikacja.
Kultura wysoka
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Kultura fizyczna
Budżet: 400 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 400 000 zł
Złożono 68 ofert przez 47 oferentów
Dotację przyznano na realizację
46 zadań

Małe granty
Zadania, które otrzymały dotacje:
Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Tarnowo
Podgórne,
Czwartki kolarskie,
Zajęcia z judo zwiększają sprawność fizyczną,
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Powiatu Poznańskiego na zasadach
programu Animator Dzieci i Młodzieży,
Rozwój sekcji jeździeckiej KJ Ranczo Kołata,
Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej
„UKS – Jedynka Kórnik”,
Maraton Lednicki 2017,
Rodzinne Bieganie ze św. Janem Pawłem II,
Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych,
Jeździectwo z profilaktyką i jedną z metod leczenia wad postawy u dzieci,
Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci
i młodzież z powiatu poznańskiego,
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej „UKS – Jedynka Kórnik”,
Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży podczas Memoriału Arkadiusza Gołasia,
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej – Plaża Lusowo,
Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego
w tenisie,
IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego
dla dzieci
i młodzieży z Powiatu Poznańskiego,
Reiss Cup – dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
Powiatu Poznańskiego,
XVI Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarskim,

57. Poznański Kongres Brydżowy,
Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2005, 2006 i 2007,
Błyskawica Open,
Biegiem do lasu,
XVI Powiatowy Turniej Bocci,
VIII Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką
i strzelectwie sportowym,
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w karate WKF,
Powiatowy Festiwal Koszykówki,
Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – 50 Maraton Pływacki „Wpław przez Kiekrz”,
Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci „3 Mały Piłkarz CUP 2017”,
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w klasie BIC TECHNO,
Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego,
Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów z udziałem 8 zespołów,
Puchar Świata w wioślarstwie,
Pierwszy Krok Wioślarski na terenie powiatu,
Zawody biegowe Forest Run,
Jurand Kids Cup 2017,
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie zawodów judo o zasięgu powiatowym pod
nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Judo,
Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia
zamieszkałych w powiecie poznański,
Organizacja obozu sportowego letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia
zamieszkałych w powiecie poznańskim,
Udział zawodników w turniejach badmintona,
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną,
Obóz siatkarski,
Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
Przygotowanie młodzieży reprezentującej powiat poznański do współzawodnictwa
sportowego,
XIX Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
w Murowanej Goślinie,
ORŁY KIA CUP 2017,
Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia
Puszczykowo,
Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia
Puszczykowo,
VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach
przez przeszkody,
Bieg Zamoyskiego,
Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka
Kórnik,
Olimpiada specjalna w Owińskach - gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób
niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością.
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Turystyka
Budżet: 110 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 110 000 zł
Złożono 26 ofert przez 14 oferentów
Dotację przyznano na realizację
22 zadań

Zadania, które otrzymały dotacje:
Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń „Dojrzali Wspaniali”
w Warszawie,
XL Wiosenny Rajd do Kobylnicy,
XXXI Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa,
17. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK,
19. Spływ Kajakowy „Integracja 2017”,
„Poznaj Wielkopolskę z Kajaka – 4 Pory Roku”,
Spływy kajakowe „Aktywnie – Zdrowo – Naukowo”,
Organizacja XVII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. Pieczona Pyra –
Niepruszewo 2017,
X Rodzinny Rajd Rowerowy – 2017,
„Wielkopolanki za Kółkiem”,
Samochodowy Rajd Turystyczny – „Rajd Pożegnanie Lata”,
Mali Odkrywcy Powiatu,
Na rowerze po powiecie poznańskim – Cysterski Szlak Rowerowy 2017,
XV Rajd integracyjny „Sprawni inaczej bez barier i granic”,
V Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”,
XXIV Rajd „Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego”,
Piastowskie IGRY w Pobiedziskach,
Rajd rowerowy z przejażdżką Mosińską Koleją Drezynową,
Rajd rowerowy po letnisku Puszczykówko,
Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda – lato połączona
ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Poznańskiego,
Festyn Żelaznej Podkowy 2017,
Wielkopolski Zlot Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w Czerwonaku.
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Pomoc społeczna
Budżet: 300 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 300 000 zł
Złożono 43 oferty przez 26
oferentów
Dotację przyznano na realizację
30 zadań
Zadania, które otrzymały dotacje:
Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla
mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc
w rodzinie,
Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Brawo Senior,
„Nie bądź bierny ale wierny” – aktywny senior powiatu,
Aktywny e-Senior,
Sprawniejsi w domu – aktywni w życiu. Usługi domowe
w zakresie aktywizacji psychofizycznej dla seniorów,
X Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora,
Centrum Wolontariatu Klaudynki,
Integracyjny turniej tenisowy na wózkach „Powiat Poznański
2017”,
Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem
dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem,

Wyjazdowy trening samodzielności – sposób na ograniczenie skutków
niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób
z niepełnosprawnościami,
Aktywni (nie)pełnosprawni – hipoterapia i parapowożenie,
Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
poznańskiego,
Zajęcia taneczne – sposób na wyrażenie własnych emocji,
„Widzieć muzyką” cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN
w Owińskach,
Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
poznańskiego,
V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych –
mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”,
MALTA STRONG 2017 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób
z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego,
Oko na Eko,
Flower power czyli kwiatów moc,
Na tropie kościołów drewnianych,
Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”,
„Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej” –
warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych,
Dzień Dziecka,
Warsztaty muzyczne zespołu dzieci niewidomych „DZIECI PAPY”,
Wieczór z Aniołami 2017.

Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej,
„Turystyka niepełnosprawnych po Wielkopolsce”,
XIV Piknik GSPON „Razem szczęśliwi”,
„Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim.
Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością”,
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Ochrona i promocja zdrowia
Budżet: 80 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 73 184,99 zł
Złożono 13 ofert przez 11 oferentów
Dotację przyznano na realizację
9 zadań
Pozostała kwota po I OKO: 6 815,01 zł
rezygnacja
6 500 zł

Małe granty: 13 315,01 zł

Zadania, które otrzymały dotacje:
„Sprawdź znamiona, nim rak da znak” warsztaty dla młodzieży,
„Stop urazom i wypadkom wśród seniorów!” – organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej,
Zdrowi i sprawni ruszamy na spotkanie z wiosną,
Zostań bohaterem oddaj krew – promocja idei honorowego krwiodawstwa,
Powiatowy bieg po ZDROWIE – impreza promująca aktywność fizyczną wśród mieszkańców powiatu
poznańskiego,
„W trosce o zdrowie mojego dziecka… - organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów
prawnych”,
Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia – Nie bójmy się ratować życia,
„Akcja bezpieczeństwo”,
„Bezpieczniej nie tylko na drodze”,
Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?,
Integracyjne manewry dla zdrowia,
Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki.
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Ratownictwo
i ochrona ludności
Nowa dziedzina od 2017

Budżet: 40 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 40 000 zł
Złożono 2 oferty przez 2 oferentów
Dotację przyznano na realizację
1 zadania

Zadanie, które otrzymało dotacje:
Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są
narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych
powiatu poznańskiego w 2017 r.
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Zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa
Nowa dziedzina od 2017

Budżet I OKO 10 000 zł
Nie przyznano dotacji
Złożono 1 ofertę przez 1 oferenta

Tytuł zadania złożonych ofert:
Niepełnosprawność w świetle prawa,
„Kłopoty to nie moja specjalność”.

Tytuł zadania złożonej oferty:
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
osób z niepełnosprawnościami i wsparcie
ich rodzin poprzez świadczenie pomocy
prawnej.

Budżet II OKO 10 000 zł
Nie przyznano dotacji
Złożono 2 oferty przez 2 oferentów

Uzasadnienie:
Oferty nie uzyskały odpowiedniej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania dotacji. W opinii Komisji wskazane
oferty nie odzwierciedlały w pełni rzeczowego i obszarowego działania, wskazanego w ogłoszeniu: upowszechnianie
wiedzy o możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
mieszkańców powiatu poznańskiego.

10 000 zł – małe granty

Tytuł zadania:
Kampania informacyjno – edukacyjna o punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim

Wnioski a dotacje1
Małe
granty
450000

II OKO
Mały
grant

400 000 zł

400000

350000

200000
150000

380 000 zł

250000

110 000 zł

100000

Małe
granty

II OKO

80 000 zł

300 000 zł

300000

I OKO
40 000 zł
20 000 zł

50000
0
Kultura fizyczna Kultura i sztuka

Pomoc
społeczna

Turystyka

Ochrona i
promocja
zdrowia

Środki przeznaczone na I konkurs

Wysokość udzielonych
dotacji równowarta
przeznaczonym
środkom na I OKO

Ratownictwo i
ochrona
ludności

Edukacja

Zwiększanie
świadomości
prawnej
społeczeństwa

Środki wydane

W sumie przyznano dotacje
na realizację 139 zadań – I OKO
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Wnioski a dotacje2
80 000,00 zł

71 655 zł

70 000,00 zł

60 000,00 zł

Mały
grant

50 000,00 zł
40 000,00 zł
30 000,00 zł

II OKO

20 000,00 zł
10 000,00 zł
0,00 zł
Kultura i sztuka

środki przeznaczone na II konkurs

Wysokość udzielonych
dotacji równowarta
przeznaczonym środkom
na II OKO

Zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa

środki wydane

W sumie przyznano dotacje na
realizację 9 zadań – II OKO
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Wnioski (OKO i małe granty) a dotacje3
Białystok: 1  1 
Golina: 1  0 
94

Wągrowiec: 5  3 
Witkowo: 1 MG

6  6

6  5

64
+ 1 MG

+ 1 MG
87

33

Poznań
85  60 
+ 1 MG
2
2

32

21  14 
+ 1 MG
42
+ 1 MG

10
8
21

15  7 
+ 2 MG
11  8 

11  8 

53
+ 2 MG

Legenda
 - złożone oferty
 - zadania, które
otrzymały dotacje
MG – mały grant
*Podsumowanie I i II OKO
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Współpracujemy poprzez…

Aktywność społeczną
inspirujemy i wspieramy poprzez
dotowanie, promowanie,
współorganizowanie, doradzanie
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Media1
Radiowy Atlas Powiatowej Siedemnastki
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Media2

34

Media3
Programy w latach 2015-2016

Sportowe życie

Sportowa17.
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Media4
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A to odpowiada około…

35 meczom piłki nożnej

70 godzinom lekcyjnym

6 500 spotom reklamowym
37

Baza1

Baza2
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Wsparcie wydarzeń
Wsparcie w formie informacji
Materiały promocyjne

486
wydarzeń
w powiecie
poznańskim
w 2016

Patronaty Starosty

OKO - dotacja wsparcie
Pakiety promocyjne
OKO - dotacja powierzenie
Mały grant - dotacja

NOWOŚĆ PR
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Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
PLOT
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej współpracuje z PLOT-em włączając się
w różne inicjatywy promujące walory turystyczne powiatu poznańskiego

Wydział współpracuje również z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia
i Studiów Samorządowych wspólnie organizując szkolenia.
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Blisko TYSIĄC…

Kultura fizyczna
314

Pomoc społeczna
182

400 000 zł

300 000 zł

Ochrona środowiska
57

Edukacja
42
Edukacja / Kultura i sztuka
10

Kultura i sztuka
123

Ochotnicza Straż Pożarna
60

380 000 zł

Rozwój przedsiębiorczości
37

30 000 zł

Kółko rolnicze
10

Rozwój gminy
103

Zarejestrowane stowarzyszenia Kół
Gospodyń Wiejskich
3

Turystyka
27

Ochrona zdrowia
23
Ochrona zdrowia / pomoc społeczna
22

110 000 zł

80 000 zł

Rozwój infrastruktury
10

inne
20
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Powiatowe wędrówki TRAMPka i TeniSówki
TeniSówka: Trampku jak ci się podobał rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym?

TRAMPek: Był fantastyczny bardzo chętnie bym coś takiego powtórzył.
TeniSówka: A wiesz Trampku że powiat poznański wspiera finansowo takie
imprezy.
TRAMPek: Naprawdę?
TeniSówka: Nie tylko turystyczne ale także sportowe i kulturalne.
TRAMPek: Tak? A w jaki sposób można uzyskać dotację?
TeniSówka: Trzeba wziąć udział w OKO.
TRAMPek: Jakie OKO? hahaha może Morskie OKO!
TeniSówka: OKO to mój drogi Otwarte Konkursy Ofert, które co
roku organizuje powiat poznański. W tych konkursach mogą
startować organizacje pozarządowe czyli na przykład fundacje
i stowarzyszenia.
TRAMPek: To świetna wiadomość, a skąd mam wiedzieć gdzie
są takie imprezy?
TeniSówka: Informacje na temat imprez w powiecie znajdziesz
Trampku na naszej stronie internetowej www.powiat.poznan.pl
w kalendarzu wydarzeń.
TRAMPek: Dobrze wiedzieć, że tyle się dzieje w naszym powiecie.

TeniSówka: Z każdym rokiem w powiecie poznańskim przybywa
różnych imprez i oby było ich jeszcze więcej!
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Autorki dialogu: Agata Skowron, Weronika Golińska

Postacie i wydarzenia

Na stronie „gościmy” również Augusta Cieszkowskiego,
Maksymiliana Jackowskiego, Antoniego z Napachania
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

