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WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKAA  RRAADDAA  KKOOOORRDDYYNNAACCYYJJNNAA ZZWWIIĄĄZZEEKK  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  

PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, 

który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy organizacji działających na 

polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. W dniu dzisiejszym jest związkiem 

skupiającym organizacje nie tylko socjalne lecz również w innych obszarach. 

  

OOdd  llaatt    ddzziiaałłaammyy  nnaa  rrzzeecczz::    

 - wzmocnienia trzeciego sektora,  

- inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,  

- rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,  

- promocji działań organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych 

- wzmocnienia postaw obywatelskich, 

- współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z 

funkcjonowaniem trzeciego sektora 

 

Naszą misją jest pobudzanie Wielkopolan do aktywności społecznej oraz 

budowanie potencjału organizacji obywatelskich. Jako organizacja 

wywodząca się z ruchu organizacji socjalnych w swoich działaniach staramy 

się również przełamywać mentalne bariery i przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu. Wierzymy w społeczną sprawiedliwość i staramy się tę ideę 

realizować w swoich działaniach. 

  

WW  sswwooiimm  ddzziiaałłaanniiuu  kkiieerruujjeemmyy  ssiięę::  

- wzajemnym wsparciem,  

- partnerstwem,  

- otwartą komunikacją,  

- zaufaniem 
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RZECZNICTWO 

Członkowie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji 

Pozarządowych zasiadają w licznych ciałach konsultacyjno-doradczych na 

szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim reprezentując interesy 

środowiska pozarządowego. 

 

Oto lista ciał, w których federacja WRK miała swoich przedstawicieli w 2016 

roku: 

 

1/ WIELKOPOLSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprosił w 2014 roku organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), prowadzące działalność na terenie 

województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim 

współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów 

dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. Rada 

zajmuje się m.in.: 

 opiniowaniem corocznych Programów współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

 opiniowaniem innych dokumentów w obszarze polityki społecznej 

 zabieraniem stanowisk w sprawie projektów rządowych 

 opiniowaniem wniosków składanych przez organizacje  

Rada składa się z przedstawicieli administracji publicznej oraz z przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów. WRDPP liczy łącznie 28 

członków, przy czym: 



 

 

 

 przedstawicieli strony pozarządowej jest ponad 50%, 

 strona pozarządowa składająca się z organizacji bezpośrednio 

zaproszonych przez Marszałka oraz z wyborów. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK w WRDPP: 

- Justyna Ochędzan – delegat federacji WRK 

- Lucyna Roszak - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

- Marcin Piotrowski – Fundacja Aktywizacja 

- Maria Stuligrosz - Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera 

- Justyna Szefer-Kurkowiak – Centrum PISOP 

 

2/ POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Do zadań Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w 

szczególności: 

- Opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Poznania, 

- Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 

sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi 

organizacjami, 

- Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, 

- Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

Miasta, a organizacjami pozarządowymi, 

- Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym 

zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w 

sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK w PRDPP: 

- Ewa Gałka – Centrum PISOP 

- Justyna K. Ochędzan – reprezentantka Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

- Tomasz Kujaczyński – Związek Harcerstwa Polskiego 

 



 

 

 

3/ KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO W POZNANIU 

W 2011 roku federacja WRK rozpoczęła proces zachęcania poznańskich 

organizacji do zawiązywania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie 

Miasta Poznania. Komisje mają charakter inicjatywno-doradczy. Celem ich 

prac jest stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania 

organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej przez 

wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenia 

racjonalności społecznej i ekonomicznej, realizacji zadań publicznych 

służących rozwojowi na poziomie lokalnym. 

Do zadań komisji należy w szczególności: współpraca z właściwą 

merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu 

polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do 

mieszkańców Miasta Poznania, opiniowanie dokumentów i projektów aktów 

prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej 

Komisji Dialogu Obywatelskiego, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich 

zaspokajania, występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi 

wnioskami w zakresie swojej działalności oraz aktywna współpraca z 

Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie 

projektów aktów prawnych na jej wniosek. 

Członkowie federacji WRK pracują w ramach:  

- Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska 

- Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  

- Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

- Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty. 

 

4/ RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZY MINISTERSTWIE PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-

doradczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Do zadań 

Rady należy w szczególności:  



 

 

 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, 

 wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dot. 

działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 

organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, 

 zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach 

i ich skutkach, 

 uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym, 

 wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 oraz rekomendowanych standardów realizacji 

zadań publicznych, 

 tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, mechanizmów informowania 

o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o 

stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK: 

- Zdzisław Szkutnik – Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga 

 

5/ KOMITET MONITORUJĄCY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

NA LATA 2014-2020 (WRPO 2014+) 

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla 

Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. Do zadań Komitetu 

Monitorującego należy m.in.: 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach 

programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, 

 okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na 

podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję 

Zarządzającą, 

 analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny 

realizacji programu, 



 

 

 

 analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania 

końcowego z wdrażania programu, 

 zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z 

komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów, 

 przedkładanie Instyutucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz 

programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK: 

- Iwona Janicka - delegat federacji WRK 

- Lidia Węsierska-Chyc – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 

- Ewa Gałka – Centrum PISOP 

- Marcin Piotrowski – Fundacja Aktywizacja 

 

6/ RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRZY MINISTERSTWIE KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Do głównych zadań Rady należą: 

1. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form 

współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury 

oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności; 

2. prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału 

kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania 

funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a 

także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego; 

3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji 

pozarządowych działających w sektorze kultury; 

4. zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat 

ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów 

w sektorze kultury. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK: 

- Dorota Lisiak – Grupa Inicjatywna Baranówko 

 

7/ ZESPÓŁ DS. KAMPANII SPOŁECZNYCH W RADIU POLSKIM 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/instytucja-zarzadzajaca


 

 

 

- Dorota Lisiak, Grupa Inicjatywna Baranówko - z ramienia Rady Działalności 

Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

 

8/ KONKURSOWA KONKURSU NA WYBÓR W 2016 R. OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ 

PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 

PRZEZ MINISTRA ZDROWIA 

- Marta Stefaniak-Łubianka, Stowarzyszenie MONAR - z ramienia Rady 

Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej 

 

9/ KOMITET DO SPRAW UMOWY PARTNERSTWA 

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem 

wspierającym Ministra Rozwoju i Finansów w procesie koordynacji 

wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę 

zobowiązaniami. Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy 

Partnerstwa należą: 

 przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej 

realizacji, 

 formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa, 

 analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na 

realizację Umowy Partnerstwa, 

 w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych 

z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom 

zarządzającym, 

 ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich, 

 ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach 

interwencji polityki spójności, 

 monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce 

programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

 ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania 

funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych 



 

 

 

na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza 

Bałtyckiego). 

Przedstawiciele organizacji członkowskich federacji WRK: 

Justyna K. Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna ZOP, jako 

przedstawiciel strony społeczno-gospodarczej wskazany przez Radę 

Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

 

DOKUMENTY PRZEDKŁADANE DO KONSULTACJI 

Poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem zakładki 

dedykowanej organizacjom członkowskim przedłożono następujące 

dokumenty krajowe do konsultacji:  

- Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa, z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 

- Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych warunków uzyskania 

dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury 

- Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania wypłat w ramach Programu 

Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

superwizji pracy socjalnej 

- Projekt rozporządzenia w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz 

umarzania pożyczek i kredytów studenckich 

- Projekt Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 

- Projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu 

umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego 

- Konsultacje rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań  

W celu zbierania uwag funkcjonuje mail: rzecznictwo@wrk.org.pl. 

Federacja WRK szczególnie aktywnie włączyła się we współtworzenie nowych 

wzorów ofert oraz umów na realizację zadań publicznych, konsultowanie 

wytycznych w obszarze przeciwdziałania i ubóstwa oraz konsultowanie Strategii na 

mailto:rzecznictwo@wrk.org.pl


 

 

 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju znanej również jako Strategia ministra 

Morawicekiego. 

 

 

ANIMOWANIE SIECI BRANŻOWYCH 

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU/WIELKOPOLSKA SIEĆ WOLONTARIATU 

Wielkopolska Sieć Wolontariatu stworzona przez Wielkopolską Radę 

Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych obejmowała w 2016 roku 

17 Lokalnych Centrów Wolontariatu. Odbyły się 2 spotkania sieci w Poznaniu 

w trakcie których omawiano plany na dany rok oraz omawiano zasady 

współpracy. 

 

WIELKOPOLSKIE FORUM WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

W 2014 roku federacja WRK w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej zawiązała sieć WTZetów pod nazwą Wielkopolskie Forum 

Warsztatów Terapii Zajęciowych. 1 grudnia 2016 roku zorganizowaliśmy już po 

raz szósty coroczne plenarne spotkanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej 

Wielkopolski. Prezydium Forum WTZ podsumowało swoją pracę w 2015 roku. 

Podjęto również takie tematy jak:  

- Dwa lata Forum i co dalej? Dyskusja na temat przekształcenia Forum.  

- Sprawozdanie z działania grupy ds. osób z niepełnosprawnościami przy 

regionalnym Komitecie ds. Ekonomii Społecznej.  

- Mieszkania treningowe. Jak „trenować” samodzielność osób z 

niepełnosprawnościami? Wieści z Wielkopolski – prace nad powiatowymi 

partnerstwami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

- Prawo pracy. Wszystko to, o co zawsze chciałeś/łaś zapytać. 

Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie Forum mogłoby odbyć się we 

wrześniu-październiku 2017 roku. 

 

 



 

 

 

EKONOMIA SPOŁECZNA 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

aktywnie włącza się w dyskusję nt. ekonomii społecznej w kraju oraz regionie. 

Prezeska federacji Justyna K. Ochędzan wraz z Zespołem uczestniczy w 

licznych spotkaniach dotyczących ekonomii społecznej oraz prowadzi 

seminaria edukacyjne dla organizacji pozarządowych w tym obszarze. Dba 

również o interesy organizacji pozarządowych wskazując je jako stabilne i 

wiarygodne podmioty zaufania publicznego. Problem przed jakim stoją 

polskie organizacje pozarządowe, to nierówne traktowanie organizacji 

społecznych w dyskusji o rozwoju ekonomii społecznej. Dlatego tak ważne jest 

pokazywanie ich roli w kreowaniu rynku usług społecznych. Ekonomia 

społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej czy 

odpłatnej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana 

również jako gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia 

solidarna. W Polsce silnie łączy się ją z reintegracją społeczno-zawodową i wymiarem 

socjalnym. W Europie z kolei z dostarczaniem przez podmioty niekomercyjne 

(działające nie dla zysku, non-for-profit) tanich i łatwo dostępnych usług 

społecznych. Mimo, że to organizacje pozarządowe są najliczniejszą grupą wśród 

tzw. podmiotów ekonomii społecznej prawo tworzone wokół ekonomii społecznej 

inspiruje się głównie rozwiązaniami związanymi ze spółdzielczością socjalną. Z tego 

też względu federacja WRK przyjęła sobie za cel dbanie o zrównoważony rozwój 

ekonomii społecznej, w której znajdzie się również miejsce na rozwój organizacji 

pozarządowych. 

 

ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE – PROWADZENIE 

WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ (WCES) 

Od września 2015 roku federacja WRK w partnerstwie z Fundacją Pomocy 

Wzajemnej Barka oraz Związkiem Sieć Współpracy Barka pełni funkcję 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie subregionu poznańskiego. 

W skład subregionu wchodzą takie powiaty jak: poznański, m. Poznań, 

obornicki, śremski, średzki, szamotulski.  

Na główne działania WCES składają się: 



 

 

 

1. Doradztwo ogólne i specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób 

chcących założyć organizację. 

2. Szkolenia dla organizacji pozarządowych i osób chcących założyć 

organizację. 

3. Animacja w środowiskach lokalnych. 

4. Działania w zakresie wsparcia podmiotów reintegracyjnych. 

5. Działania reintegracyjne i aktywizacyjne skierowane do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  

6. Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem w podmiotach ekonomii społecznej. 

WRK promuje rozwój ekonomii społecznej zachęcając fundacje oraz 

stowarzyszenia do prowadzenia działalności ekonomicznej poprzez rozwój 

działalności odpłatnej czy gospodarczej. Zarówno w Poznaniu jak i na terenie 

Wielkopolski organizowane są spotkania tematyczne dotyczące ekonomii 

społecznej oraz szans jakie daje organizacjom. Na forach ogólnopolskich oraz 

regionalnych dbamy o to, by w dyskusji o ekonomii społecznej podejmowane 

były również kwestie dopasowania systemu do potrzeb i możliwości 

organizacji pozarządowych. 

 

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PRAKTYCE – 

marketspoleczny.pl  

Market Społeczny. Nazwa powstała spontanicznie w ramach burzy mózgów 

przeprowadzonej na jednym ze spotkań zespołu WRK. Do tego dorzucone 

niebawem zostało hasło „Twoje zakupy mają sens!”. W markecie, jak to w 

markecie, chodzi o zakupy. Ale TEN market nie jest zwykłym sklepem! To 

przestrzeń wirtualna, w której promowane i sprzedawane są produkty 

powstałe głównie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i w Spółdzielniach 

Socjalnych, ale także w Zakładach Aktywności Zawodowej, coraz częściej 

także w organizacjach pozarządowych i spółkach non-profit.  Wachlarz tego, 

co robią podmioty jest naprawdę szeroki. Jednak same WTZ-y oraz 

Spółdzielnie Socjalne czy ZAZ-y mają często ograniczony rynek zbytu. Przepisy 



 

 

 

prawne, brak specjalistów z zakresu marketingu, biurokracja i sporo innych 

przeszkód sprawia, że to, co wytwarzane jest podczas warsztatów nie 

znajduje szerszego grona nabywców. Pomysł WRK ZOP polega na tym, by 

prowadzić platformę internetową, gdzie można byłoby kupić lub promować 

produkty z podmiotów ekonomii społecznej. Dałoby im to dodatkowy 

dochód, który można przeznaczyć na przykład na rozwój działań, poszerzenie 

oferty. Ale chodzi również o możliwość pokazania tego, co te podmioty 

ekonomii społecznej robią, szerszemu gronu odbiorców.  

W 2016 roku na bieżąco była aktualizowana strona marketspoleczny.pl. 

Między innymi były na bieżąco przygotowywane banery tematyczne, 

świąteczne, inne oraz komunikaty dla sprzedawców, zachęcające do 

zamieszczania produktów i usług, np. z okazji świąt lub pór roku. Były również 

na bieżąco monitorowane zamówienia produktów/usług i zapytania klientów 

Marketu Społecznego. Również były dodawane, usuwane i poprawiane 

produkty i usługi wraz ze zdjęciami wspomnianych produktów/usług. Na 

bieżąco przebiegała także współpraca z informatykiem. Strona była 

aktualizowana. Pojawiły się nowe wtyczki. Poprawiane były różne kwestie od 

strony administracyjno-informatycznej. Następnie strona marketspoleczny.pl 

była testowana, sprawdzana i poprawiana. Poszczególne kwestie były na 

bieżąco rozwiązywane. Ponadto odpowiadano na pytania, konsultowano, 

kontaktowano się z podmiotami sprzedającymi/promującymi swoje 

produkty/usługi. Dbano także o to, by PES-y pamiętały o szybkiej i sprawnej 

realizacji zamówień klientów i o odpowiednio przygotowanych opisach i 

zdjęciach produktów/usług. 

Podmioty ekonomii społecznej występujące w Markecie Społecznym były 

również promowane w mediach społecznościowych, prezentowane były ich 

produkty/usługi, akcje tematyczne, świąteczne. W grudniu 2016 roku na 

łamach elektronicznego wydania gazety wyborczej ukazał się nawet artykuł 

zachęcający do szukania ciekawych pomysłów na zakupy świąteczne m.in. 

w oparciu o produkty promowane w markecie. 

  



 

 

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNAA  

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

współpracowała w 2016 roku z licznymi organizacjami zagranicznymi. 

 

Stali partnerzy federacji WRK: 

PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY DOLNEJ SAKSONII 

W roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu 

wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym 

Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Parytetowy Związek Socjalny jest jedną z 

sześciu głównych federacji socjalnych organizacji pozarządowych w 

Niemczech. W listopadzie 2016 roku przedstawiciel Zarządu Wielkopolskiej 

Rady Koordynacyjnej ZOP uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu 

Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii. W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Poznaniu, reprezentanci Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

razem z partnerami samorządowymi oraz przedstawiciele Federacji Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa. 

 

EUROSOZIAL 

Organizacja  EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und 

europäische Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, Parytetowe Stowarzyszenie 

Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej). 

Członkami zwyczajnymi EUROSOZIAL są osoby prawne – 10 regionalnych i federalny 

związek Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego, reprezentujące łącznie 

ogółem ponad 10.000 organizacji członkowskich. Jesteśmy organizacją członkowską 

Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego, Niemieckiego Stowarzyszenia 

Opieki Publicznej i Prywatnej, a także Sieci Ruchu Europejskiego w Niemczech. 

Federalny Związek koordynuje pracę kilkunastu Centrów Wolontariatu w Dolnej 

Saksonii oraz rzesza organizacje zajmujące się m.in. organizacją wolontariatu 

międzynarodowego. 

Misja organizacja jest ujęta w poniższych punktach: 



 

 

 

- Platforma współpracy socjalnych organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski oraz 

innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej; wymiana informacji i doświadczeń. 

- Wspólne działania na rzecz poprawy prawnych, politycznych i administracyjnych 

warunków brzegowych rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych. 

- Doradztwo i wspieranie socjalnych organizacji pozarządowych w nawiązywaniu 

kontaktów i współpracy międzynarodowej, w tym dotyczące finansowania i rozwoju 

projektów. 

- Realizacja międzynarodowych projektów modelowych w zakresie polityki 

społecznej, polityki wobec osób niepełnosprawnych, polityki rodzinnej, 

młodzieżowej, polityki wobec osób starszych, wolontariatu. 

 

WSPÓŁPRACA Z NOWYMI ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI ZAINICJOWANA W 2016 

ROKU 

 

NIEMCY:  

STOWARZYSZENIE ZAMEK TREBNITZ CENTRUM EDUKACJI I SPOTKAŃ 

W 2016 roku zawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz 

Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e. V.). 

Jest to placówka edukacyjna o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk 

swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i 

krajami Europy Wschodniej. Stowarzyszenie jako pełnomocnik ds. partnerstwa kraju 

związkowego Brandenburgii w Wielkopolsce jest odpowiedzialne za rozwój oraz 

utrzymywanie kontaktów w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, kultury i 

administracji. W dniach 14-16.12.2016 przedstawiciele federacji uczestniczyli w 

międzynarodowych warsztatach mających na celu wymianę doświadczeń oraz 

zawiązanie współpracy z niemieckimi organizacjami.  

 

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży)  

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) w Hildesheim to jedna z 

najstarszych i największych organizacji zajmujących się pracą wolontarystyczną w 

Europie. Założona została w 1949 roku i od tego czasu prowadzi szeroko zakrojone 

działania w obszarze wolontariatu, zwłaszcza międzynarodowego. Obecnie IJGD 

występuje do młodzieży polskiej z ofertą rocznego zagranicznego wolontariatu w 



 

 

 

Niemczech w jednym z wybranych obszarów (od pracy z dziećmi i młodzieżą, 

poprzez wsparcie osób niepełnosprawnych po działania międzykulturowe). 

 

CZECHY: HODINA H 

Organizacja pozarządowa Hodina H została założona w 2002 roku w Czechach, 

zrzesza już ponad 200 członków, ponad 30 wolontariuszy. Ponadto posiada trzy 

oddziały. Hodina H wspiera młodych ludzi, a także lokalne społeczeństwo, w różnym 

wieku i o różnym statusie społecznym, prowadząc centrum informacji młodzieżowej.  

Misją organizacji czeskiej Hodina H w pierwszej kolejności jest przede wszystkim 

zapewnienie prawa do informacji, informowanie, wspieranie trwałego i 

zrównoważonego procesu uczenia się i rozwoju osobistego tej grupy odbiorców, z 

poszanowaniem ich prawa do czasu wolnego.  

Główne obszary zainteresowań to międzykulturowa edukacja, edukacja 

międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie;  młodzież (uczestnictwo, praca z 

młodzieżą, na rzecz młodzieży); Kreatywność i kultura; rozwój osobisty i rozwój 

społeczności.  

 Hodina H aktywizuje społeczności lokalne przyczyniając się do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w swoim kraju. Jest organizacją bardzo otwartą i 

elastycznie odnosi się do rzeczywistych i istotnych potrzeb grup docelowych. 

Organizacja prowadzi m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  i młodzieży, wspiera 

seniorów, współpracuje z rodzicami oraz prowadzi aktywizację osób bezrobotnych. 

Prężnie działające Centrum Edukacji Pozaformalnej podejmuje działania 

propagujące i rozwijające edukację obywatelską, w tym wolontariat. Szczególny 

nacisk organizacja kładzie na usługi dla młodych ludzi z mniejszymi szansami. 

Organizacja dba systematycznie o  rozwijanie współpracy międzynarodowej. 

 

PORTUGALIA: CLUBE VOLEI ÉVORA 

Clube Volei Évora to stowarzyszenie non-profit założone w 2005 roku, z siedzibą w 

mieście Evora w Portugalii, o lokalnym i regionalnym zasięgu działania. 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Portugalskim Instytucie Sportu i Młodzieży 

(Instituto Português do Desporto e Juventude) przez instytucję "Krajowy Rejestr 

Stowarzyszenia Młodzieży" (Registo Nacional do Associativismo Jovem), która nadaje 

oficjalnie status organizacji młodzieżowej. 



 

 

 

Główne cele organizacji to promowanie uczestnictwa w procesie tworzenie 

społeczeństwa i demokracji; prawa człowieka; edukacja; współpraca 

międzypokoleniowa; integracja społeczna i różnorodność; budowanie świadomości 

interwencji w takich dziedzinach jak kultura i sztuka. Organizacja bierze aktywny 

udział w wydarzeniach, akcjach przyczyniających się do rozwoju społecznego i 

obywatelskiego społeczności. Cały zakres działalności jest skierowany do młodych 

ludzi w wieku od 18 do 35 lat, w tym portugalskiej i międzynarodowej, przy 

wykorzystaniu strategii nieformalnej edukacji w projektach organizacji.  

Jak każda inna organizacja młodzieżowa Clube Volei Evora tworzą osoby dorosłe, 

ulokowane na różnych stanowiskach. Struktura organizacji składa się z administracji, 

zespołu i rady finansowej. Organizacja polega na wiedzy i kompetencji swoich 

członków, którzy mają wykształcenie w wielu dziedzinach naukowych, dzięki czemu 

organizacja może świadczyć profesjonalne i różnorodne działania w środowisku 

społecznym.  

Clube Volei Évora  jest związany z "Narodową Federacją Stowarzyszeń 

Młodzieżowych" (Federação Nacional das Associações Juvenis), która oferuje 

wsparcie merytoryczne tj. narzędzia, by organizacja była bardziej aktywna 

politycznie, zarówno w regionie jak i kraju. 

 

MACEDONIA: Centrum Dialogu Międzykulturowego (Center for Inrercultural Dialogue 

- CID) 

Centrum Dialogu Międzykulturowego (Center for Inrercultural Dialogue - CID) jest 

pozarządową organizacją non-profit, która działa w obszarze pracy z młodzieżą na 

poziomie krajowym w Macedonii. Centrum Dialogu Międzykulturowego (CID) jest 

organizacją  społeczeństwa obywatelskiego działającą na rzecz szerzenia 

porozumienia międzykulturowego i aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży, 

poprzez budowanie zdolności, edukację i pracę z młodzieżą. Organizacja jest 

prowadzona przez młodzież dlatego jej praca skupia się na wielu aspektach, które 

są interesujące dla młodych ludzi: od świadczenia usług i informacji, poprzez 

badania i wsparcie dla polityki młodzieżowej i sieciowanie. CID jest dostawcą 

wysokiej jakości pracy z młodzieżą i jako taki jest dobrze znany w Macedonii i 

Europie. CID oferuje szkolenia i doradztwo edukacyjne dla różnych instytucji i 

organizacji publicznych i prywatnych. 

 



 

 

 

 

CZŁONKOSTWO W INNYCH SIECIACH BRANŻOWYCH 

  

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  WWRRZZOOSS 

w 1997 roku WRK przyłączyła się do koalicji organizacji o nazwie Wspólnota 

Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Poza tym uczestniczymy w 

cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń z regionalnymi członkami 

WRZOS-u. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest 

związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o 

stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i 

otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. 

Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje 

Ogólnopolskie. 

Głównym celem przyświecającym powołaniu WRZOS była potrzeba 

stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie 

całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym. 

  

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKĄĄ  SSIIEECCIIĄĄ  CCEENNTTRRÓÓWW  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  

Od 2012 roku federacja WRK jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu, skąd czerpie wiedzę i inspiracje w zakresie animowania 

wolontariatu na terenie Wielkopolski. 

 

WSPÓŁPRACA Z OGÓLNOPOLSKIM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W 2015 roku federacja WRK wstąpiła do Ogólnopolskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych jako członek zwyczajny. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DZIAŁANIA SZKOLENIOWO-DORADCZE 

Federacja zarówno w Poznaniu jak i na terenie województwa realizowała 

szereg działań szkoleniowo-doradczych skierowanych do 3 głównych grup 

odbiorców: 

- istniejących fundacji i stowarzyszeń; 

- wolontariuszy; 

- osób chcących założyć organizację pozarządową. 

Poza wsparciem stricte edukacyjnym organizowano również spotkania 

sieciujące mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami, 

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W prowadzonym przez WRK 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Bukowska” w 

2016 roku przeprowadzono 9 takich spotkań, natomiast poza Poznaniem 22 

spotkania. Łącznie udało się dotrzeć do 852 działaczy, przedstawicieli 

samorządów i różnych instytucji publicznych.  

Dodatkowo zorganizowano: 

- 7 spotkań dla wolontariuszy, w których udział wzięły 173 osoby, 

- 6 szkoleń dla grup inicjatywnych chcących założyć organizację, 

- 6 szkoleń dla istniejących organizacji, 

- 9 spotkań ze studentami. 

Udało się pozyskać 46 ofert wolontariatu a z biura pośrednictwa wolontariatu 

skorzystało dzięki wsparciu bezpośredniemu oraz dzięki pośrednictwu 

elektronicznemu 360 wolontariuszy. 

Za sprawą nawiązania współpracy z Volkswagen Poznań udało się z sukcesem 

przeprowadzić akcję wolontariatu pracowniczego mającego miejsce w Centrum w 

listopadzie 2016 roku. Odświeżono i wyczyszczono przestrzeń Centrum. 

Przedsięwzięcie spowodowało dotarcie do kolejnej grupy docelowej - pracowników 

dużych firm, która rozpoczęła działania wolontariackie. Dodatkowo pracownicy 

Volkswagen Poznań przeprowadzili zbiórkę zabawek, które przekazali do Centrum 

Bukowska. Współpraca jest kontynuowana w 2017 roku. Jako podziękowanie, 

podczas uroczystości Gali Barw Wolontariatu 2016, organizowanej we współpracy z 



 

 

 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, wręczono delegacji 

Volkswagena certyfikaty (w języku polskim i angielskim) za efektywną współpracę. 

 

  

MMIIKKRROOGGRRAANNTTYY  

W 2016 roku na zlecenie Urzędu Miasta Poznania federacja WRK organizowała 

konkursy dla organizacji oraz grup nieformalnych przyznając mikrogranty o wartości 

do 5 tys. zł.  

Łącznie zrealizowano 16 mikrograntów: 

- Fundacja ReStart, projekt „Wakacyjne Fiku Miku” – zrealizowany w sierpniu 2016 r. projekt 

umożliwił integrację 28 dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat ze Starego Miasta, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, poprzez organizację czasu wolnego dla nich (wyjścia do kina i 

kręgielni, zajęcia plastyczne, piknik rodzinny, gry i zabawy, eksperymenty naukowe). 

Realizacja zadań dała możliwość przygotowania mapy zasobów rejonu oraz wstępnej 

diagnozy potrzeb uczestników oraz wskazania im możliwości weryfikacji i planowania na 

przyszłość form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania i okolicy. Ponadto oferent 

zaktywizował w czasie realizacji projektu 6 rodziców i opiekunów do podejmowania 

wspólnych działań. 

- Fundacja ORCHidea, „Aktywna Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla 

Grunwald Północ” – podstawowym celem sierpniowego projektu było zintegrowanie i 

zaktywizowanie mieszkańców Osiedla poprzez uczestniczenie w warsztatach poznawczo-

językowych (podczas którego uczestnicy  rozwiązywali krzyżówki, rebusy i inne zadania), 

manualnych z robienia szablonów na torbach bawełnianych oraz spotkaniu integracyjnym w 

kawiarni, na które zaproszono członków Rady Osiedla, co pozwoliło na przekazanie 

spostrzeżeń osobom mającym wpływ na podejmowane decyzje dotyczące działań na rzecz 

mieszkańców. Celem dodatkowym było pokazanie różnych możliwości spędzania wolnego 

czasu, pozwalającego na integrację międzypokoleniową. W projekcie uczestniczyło ponad 

40 osób (osoby do 35 roku życia, w tym niemowlęta i dzieci, dorośli, osoby z 

niepełnosprawnościami oraz po 60 roku życia). 

- Fundacja Senior Active, „Warsztaty dla seniorów” – w cyklu zajęć dla osób w wieku 65+ z 

terenu Starego Miasta i Jeżyc uczestniczyło 68 osób. Tematyka poszczególnych warsztatów 

była bardzo zróżnicowana: warsztaty pt. „Terapia Reminiscencyjna” dotyczyły pamięci 

autobiograficznej, „Fitness Funkcjonalny dla Seniorów” traktowały o praktycznych 

ćwiczeniach gimnastycznych, rozciągających i relaksacyjnych, „Senior Niezłe Ziółko” 

przedstawiły zalety stosowania ziół, „Dzień ́ z umysłem – rusz głową!” prezentowały informacje 

na temat pracy ludzkiego mózgu, działania pamięci oraz ćwiczeń usprawniających, 



 

 

 

natomiast „Dieta dla Seniorów” umożliwiły omówienie zasad komponowania posiłków w 

codziennej diecie. Założone cele projektu zostały  w 100 % zrealizowane, poprzez zwiększenie 

wśród uczestniczących seniorów poczucia przynależności i użyteczności, zwiększenie 

poczucia dobrze wykorzystanego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości. Uczestnicy 

warsztatów pytali, czy będzie więcej takich spotkań. 

- Fundacja Pro-Spin, „Trochę Inne Wakacje” - założeniem projektu, zrealizowanego w sierpniu 

2016 r., było przeprowadzenie warsztatów cyrkowych, w trakcie których uczestnicy uczyli się 

żonglerki, chodzenia na szczudłach i linie, kręcenia hula hoopami oraz skręcania zwierzątek z 

balonów. W zajęciach wzięło udział ok. 50 osób, od dzieci do osób starszych, a nawet 

niepełnosprawnych. W oparciu o dostarczone rekwizyty były prowadzone zajęcia 

integracyjne, rozgrzewki oraz nauka podstawowych umiejętności cyrkowych w oparciu o 

techniki dydaktyki cyrku. Część zajęć odbyła się na Starym Mieście, a część w Centrum 

Inicjatyw Lokalnych. Dzięki projektowi realizator pozyskał i przeszkolił 4 wolontariuszy w 

prowadzeniu tego typu zajęć. 

- Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej i Zdrowego Stylu Życia – Kuźnia 

Sportu, „Zdrowe i Aktywne Jeżyce” – projekt zakładał przeprowadzenie bezpłatnych porad 

dietetycznych oraz eventu na otwartej przestrzeni na Jeżycach z zajęciami sportowymi na 

trampolinach dla dzieci i dorosłych. Porad, które odbywały się w siedzibie WRK oraz w trakcie 

wydarzenia przy ul. Kościelnej, udzielono 34 osobom. W evencie wzięło udział w sumie ponad 

200 osób - z zajęć na trampolinach skorzystały 102 osoby dorosłe oraz 45 dzieci. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszył się punkt „Pomaluj serce Jeżyc, przy którym dzieci malowały 

drewniane serduszka: przywieszały je na specjalnie zaprojektowany pod akcję rollup lub 

zabierały do domu. Cel społeczny i rodzinny został osiągnięty, gdyż w wydarzeniu 

uczestniczyły całe rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy jak i osoby otyłe. 

- Fundacja Kultury Akademickiej, „Co ja robię tu? – Jeżyce” – podczas przeprowadzania 

projektu (między wrześniem a listopadem 2016 r.) udało się zebrać wspomnienia 

dokumentujące historię Jeżyc oraz doprowadzić do zwiększenia świadomości mieszkańców 

dzielnicy w zakresie wiedzy o historii małej ojczyzny. Szereg odbytych spotkań z mieszkańcami 

pozwolił na integrację międzypokoleniową. Była ona możliwa m.in. dzięki dyżurom 

wolontariuszy w Centrum Bukowska, którzy zajmowali się digitalizacją wspomnień i zdjęć 

przekazywanych przez uczestników projektu (najliczniej stawiali się seniorzy oraz osoby w 

przedziale wiekowym 18-26 lat). Ponadto przez cały okres realizacji czynna była dedykowana 

skrzynka mailowa, na którą mieszkańcy Jeżyc przesyłali swoje wspomnienia oraz zapytania 

związane z projektem. Na podsumowanie przygotowano imprezę andrzejkową, tzw. fajfy, 

oraz wernisaż najciekawszych zebranych prac, na których pojawiło się w Centrum Amarant 

ponad stu mieszkańców Jeżyc. 



 

 

 

- Fundacja Pracownia Endorfina, „Ja, DJ” – w ramach mikrograntu zorganizowano w 

pierwszą sobotę listopada warsztat z profesjonalnym DJ dotyczący działania i obsługi sprzętu 

muzycznego, sposobów miksowania oraz pracy nad własną muzyką. Poprzez udział w 

zajęciach podniesiono wiedzę i kompetencje dziesięciorga uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z os. Łazarz z zakresu teorii i praktyki zawodu DJ, stworzono przestrzeń do 

integracji uczestników oraz rozbudzono w nich pasję do wykonywania tego zawodu 

profesjonalnie czy też hobbystycznie. 

- Fundacja Pro-Spin, „Trochę inny początek szkoły” – odbiorcami warsztatów kuglarskich (w 

zakresie baloniarstwa, hula hoop, plastyki, muzyki oraz żonglowania i zabawy różnymi 

rekwizytami), zorganizowanych w drugiej połowie listopada 2016 r., były głównie dzieci 

szkolne, ich rodzice oraz studenci. W każdych z pięciu zajęć wzięło udział min. 10 osób. 10 

godzin warsztatów zrealizowano w WRK, 5 godzin w Centrum Amarant.  

- grupa nieformalna Sealcode (patron - Fundacja Science to Business), „Bezpieczeństwo w 

Internecie: warsztaty” – w trakcie projektu specjaliści i wolontariusze przeprowadzili 17 

warsztatów dla uczniów i nauczycieli gimnazjów i liceów z terenu osiedla Św. Łazarz i Jeżyce 

dot. bezpiecznego i świadomego korzystania z sieci Internet. Uczestnicy tych szkoleń 

dowiedzieli się m.in., jak rozpoznawać strony, które próbują wykraść dane, skąd pobierać 

oprogramowanie na swój komputer, jak zabezpieczyć przeglądarkę przed zagrożeniami z 

sieci oraz w jaki sposób dbać o swoją prywatność w sieci. Wszystkie zajęcia odbyły się w 

siedzibie WRK. Ostatecznie wzięły w nich udział 423 osoby. 

- grupa nieformalna JIM (patron – Fundacja Złotowianka), "JIM" - Jeżyckie Integracje 

Muzyczne” – dzięki mikrograntowi możliwe było zorganizowanie dla młodzieży z obszaru Jeżyc 

jednodniowych warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych, wraz z częścią 

wykładową (gitara elektryczna i basowa, perkusja, instrumenty klawiszowe). Uczestnicy 

wykonali później wspólnie wybrany i przećwiczony utwór. W części warsztatowej wzięło udział 

28 osób. U minimum 80% z nich udało się przełamać strach przed wystąpieniami publicznymi. 

Zwieńczeniem dnia był jam session z udziałem uczestników warsztatów i zaproszonych 

muzyków oraz koncert finałowy w Centrum Amarant. Ta część projektu zgromadziła ponad 

100 osób. 

- Stowarzyszenie Akademia Myśli, „Kreatywna integracja poprzez nowe technologie” – 

podczas spotkań w projekcie promowane było czytelnictwo i korzystanie z lokalnych 

bibliotek. Zorganizowano innowacyjne i do tej pory niedostępne szerokiej publiczności 

warsztaty druku 3D, w trakcie których uczestnicy poznali podstawy projektowania modeli oraz 

mogli wydrukować swoje projekty, przybierające najróżniejsze formy. Łącznie w warsztatach 

wzięło udział 40 osób w 4 różnorodnych grupach, bez względu na wiek i płeć. Odbyły się 

również zajęcia w bibliotece, podczas których pracownik tego miejsca omówił zasady 

poruszania się po księgozbiorach. Ostatnim elementem było spotkanie podsumowująco-



 

 

 

badawcze dla mieszkańców osiedla Grunwald Północ na wzór metody World Caffe, na 

którym zbadano potrzeby kulturalne mieszkańców w/w osiedla.  

- Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Zielone Wydarzenia w Poznaniu” -  realizator 

przekazał wiedzę i zainspirował 40 różnych osób zaangażowanych w lokalne działania (z 

terenu osiedli Jeżyce, Stary Grunwald, Stare Miasto i Św. Łazarz) do ich realizacji w sposób jak 

najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu, zgodnie z Zielonymi Standardami. Finalnie przy 

ul. Bukowskiej 27/29 przeprowadzono 5 warsztatów - na każdym z nich powstał scenariusz 

Zielonego Wydarzenia. Dodatkowo odbyło się 5 konsultacji planów wydarzeń 

przygotowanych przez indywidualne osoby.  

- Stowarzyszenie Lepszy Świat, „Twórz-my - cykl warsztatów hobbystycznych” – poprzez 

dofinansowanie stowarzyszenie wsparło działania w ramach Twórz-my – społeczności osób w 

różnym wieku (studenci, dorośli, seniorzy), które chcą spędzać wspólnie czas na zdobywaniu 

nowych umiejętności artystycznych. Zorganizowano 10 warsztatów twórczych, w których 

wzięło udział 101 uczestników, w tym 15 osób brało udział w więcej niż w jednym spotkaniu. 

Zajęcia odbywały się w październiku i listopadzie 2016 r. Oferta obejmowała następujące 

warsztaty: robienia notesów, origami (dwukrotnie), kaligrafii, masy solnej, szydełkowania, 

robienia szablonów na torby, kaligramów i poezji konkretnej, robienia na drutach oraz szycia z 

filcu. Część warsztatów była prowadzona przez poznańskich seniorów. Miały one wymiar 

międzypokoleniowy, co pozwoliło skupić mieszkańców o różnym doświadczeniu życiowym i 

sprzyjało idei dzielenia się umiejętnościami i wiedzą.  

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, „Bańka 

Niepełnosprawności - przełamywanie barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi” – 

celem projektu było zwrócenie uwagi społeczeństwa na istniejącą barierę w kontakcie 

między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi oraz teoretyczne przeanalizowanie 

zjawiska. Dokonano tego poprzez organizację wydarzenia społecznego na Placu Wolności w 

Poznaniu oraz cyklu warsztatów poświęconym niepełnosprawności (dot. metod komunikacji z 

osobami niepełnosprawnymi umysłowo, analizy istniejących barier w kontakcie między 

osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, autyzmu). Zorganizowano także warsztaty 

plastyczne, przybliżające ideę arteterapii. Projekt zaangażował 54 osoby w formie warsztatów 

oraz ok. 70 osób poprzez wydarzenie społeczne, podczas którego osoby pełnosprawne i 

niepełnosprawne miały okazję do współdziałania przy tworzeniu pracy plastycznej.  

- Stowarzyszenie Seniorów Ławica „Złote Marzenia”, „Integracja stowarzyszeń senioralnych 

oraz mieszkańców Jeżyc” – istotę projektu stanowiła realizacja różnych działań dla 

mieszkańców Jeżyc w różnym wieku (w tym seniorów Stowarzyszenia „Niezapominajka” z ul. 

Słowackiego w Poznaniu i dzieci). Zorganizowano: dwie piesze wycieczki po dzielnicy z 

profesjonalnym przewodnikiem, warsztaty kulinarne dla gospodyń domowych (przystawki, 

sałatki, desery) z degustacją wykonanych potraw, turniej gier umysłowych (szachy, warcaby, 



 

 

 

nauka nowych gier) z drobnym poczęstunkiem, wieczór piosenek biesiadnych z 

akompaniamentem oraz warsztaty gier i zabaw dla dzieci z jeżyckich szkół podstawowych. 

Łącznie w projekcie uczestniczyło 168 osób, co przerosło nawet oczekiwania samych 

realizatorów.  

- grupa nieformalna Give Box (patron – Fundacja Centrum Amarant), „Give Box Poznań - 

Łazarska Szafa” – dzięki mikrograntowi udało się poszerzyć ideę dzielenia się i świadomej 

konsumpcji wśród mieszkańców Łazarza oraz myślenia o tym, jak wspomóc potrzebujących 

mieszkańców dzielnicy w okresie przedświątecznym. Powstała szafa do dzielenia się 

użytecznymi przedmiotami i ubraniami, która jest sporą pomocą i wsparciem dla osób 

potrzebujących. Mebel stanął przy kąpielisku w Parku Kasprowicza. Dzięki niemu rozbudza się 

zaufanie społeczne na dzielnicy. W ramach projektu odbyły się także warsztaty upcyclingu, 

pchli targ oraz pogadanka o świadomej konsumpcji z ograniczaniem odpadów. 

 

 

FOTORELACJE: 

 

18-26.09.2016 – "Volunteering Management LAB". Projekt realizowany w ramach 

Programu Erasmus+ wraz z organizacjami: z Czech, Portugalii, Macedonii i Niemiec. 



 

 

 

 

Spotkanie nt. ochrony danych osobowych: 22.04.2017 

 

 

08.03.2016: Akcja: Zostaw 1% w Wielkopolsce. Kręcenie spotu telewizyjnego. 

Spot: https://www.youtube.com/watch?v=JPtexMUf5QU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPtexMUf5QU


 

 

 

 

26.11.2016: wolontariat pracowniczy Volkswagen Poznań 

 

        

06.12.2016: Gala Barw Wolontariatu 2016 
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