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WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKAA  RRAADDAA  KKOOOORRDDYYNNAACCYYJJNNAA ZZWWIIĄĄZZEEKK  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH jest 

dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 

organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.  

 

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 

  

WW  sswwooiimm  ddzziiaałłaanniiuu  kkiieerruujjeemmyy  ssiięę::  

- wzajemnym wsparciem,  

- partnerstwem,  

- otwartą komunikacją,  

- zaufaniem 

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNAA  

w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu 

płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii.  

 

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.  

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJĄĄ  PPUUBBLLIICCZZNNĄĄ   

we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem poradnictwo 

prawne, finansowe i socjalne. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Poznania 

działamy na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, starając się stworzyć Centrum Wolontariatu. 

      



 

Jako organizacja związkowa działająca na terenie całego województwa mamy kontakt w licznych 

gminach oraz powiatach, w których prowadzimy animację międzysektorową.  

 

  

  

SSKKŁŁAADD  ZZAARRZZĄĄDDUU  WWRRKK  ZZOOPP::  

Bernardyna Mośkowiak – Prezes 

Izabela Tokarska – Wiceprezes 

Justyna K. Ochędzan – Wiceprezeska 

Danuta Gubańska – Skarbnik 

Zygmunt Tomkowiak – Sekretarz 

 

KKOOMMIISSJJAA  RREEWWIIZZYYJJNNAA  

Elena Gerka – Przewodnicząca 

Farida Haidar – Członek 

Hanna Karaśkiewicz – Członek 

 

DDYYRREEKKTTOORRKKAA  WWRRKK  ZZOOPP  

Justyna K. Ochędzan 

 

BBIIUURROO::  

Ul. Bukowska 27/29; 60-501 Poznań 

Tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145 

biuro@wrk.org.pl 

www.wrk.org.pl 

www.wolontariat.wrk.org.pl  

www.poradyprawne.wrk.org.pl  

www.marketspoleczny.pl  
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PPOOZZNNAAŃŃSSKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  WWSSPPIIEERRAANNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH    

II  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  ––  CCEENNTTRRUUMM  BBUUKKOOWWSSKKAA  

 

CENTRUM BUKOWSKA – CZAS NA ZMIANĘ! 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 01.05.2013-31.12.2013 

1. „PAKIET INFRASTRUKTURALNY” DLA NGO 

Pakiet infrastrukturalny przewidywał możliwość korzystania z przestrzeni dostępnych w Centrum a 

zatem sali szkoleniowokonferencyjnej, przestrzeni co-workingowej (do pracy biurowej) oraz sali spotkań 

nieformalnych „Współpracownia”. W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku z wymienionych sal 

skorzystało 28 organizacji pozarządowych oraz 5 nieformalnych grup inicjatywnych. Rezerwacja sal 

odbywała się według regulaminu zamieszczonego na naszej stronie internetowej 

(www.centrumbukowska.pl) a także dostępnego w recepcji. Regulamin określał warunki jakie należało 

spełnić by móc korzystać z sal oraz jakie zasady obowiązują w Centrum. Przestrzenie były 

udostępnianie wyłącznie organizacjom pozarządowym (z wyłączeniem organizacji o charakterze 

religijnym i partyjnym), grupom nieformalnym pod warunkiem, że spotkania/szkolenia/wydarzenia nie 

miały charakteru komercyjnego a zatem były bezpłatne dla uczestników/uczestniczek. Łącznie sale były 

udostępniane 116 razy na szkolenia i warsztaty, spotkania członków i członkiń organizacji, zebrania 

walne członków, spotkania organizacyjne i superwizyjne w których uczestniczyło ok. 1000 osób (na 

podstawie deklarowanej liczby uczestników na formularzach udostępnień sal). Łącznie sale były 

użytkowane przez ok. 391,5 h. Centrum funkcjonowało w tym okresie od poniedziałku do czwartku w 

godzinach 8.00-18.00 oraz w piątki od 8.00-16.00. W celu doposażenia zaplecza Centrum w ramach 

projektu zostały zakupione 2 komputery stacjonarne i dwie drukarki do dyspozycji przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Została zakupiona lada recepcyjna i zorganizowany 

system dyżurów w celu zapewnienia stałej obsługi osobom chcącym skorzystać z oferty Centrum 

Bukowska. Wyposażenie przestrzeni do pracy biurowej pozwoliło organizacjom pozarządowym nie 

posiadającym biura oraz grupom nieformalnym na stały dostęp do Internetu oraz komputerów bez 

konieczności korzystania z prywatnych zasobów. Również osoby indywidualne nie posiadające 

własnego komputera lub dostępu do Internetu mogły skorzystać w celach zawodowych z przestrzeni do 

pracy biurowej. Wyposażenie sali konferencyjnej w projektor, stolik pod rzutnik, ekrany oraz dodatkowe 

krzesła sprawiło, że osoby, grupy czy organizacje korzystające z sal w Centrum posiadały na miejscu 

wszelkie niezbędne zasoby do organizacji i przeprowadzenia szkoleń czy profesjonalnych prezentacji. 



 

 

2. UDZIELANIE WSPARCIA INFORMACYJNODORADCZEGO NT. ZAKŁADANIA I 

FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 

„Centrum Bukowska” w ramach projektu oferowała pełen pakiet specjalistycznego doradztwa w 

zakresie: 

- zakładania organizacji – wyjaśnienie różnic pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem, pomoc w 

sformułowaniu celów statutowych + specjalistyczne poradnictwo prawne w procesie rejestracji 

organizacji w KRSie – po wstępnej konsultacji ze 

specjalistą nt. różnic pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem oraz rozmowie o celach statutowych, 

beneficjent był zapisywany na poradę prawną. 

- funkcjonowania organizacji – formułowanie celów krótko, średnio i długofalowych, pozyskiwanie 

funduszy, sprawozdawczość, aspekty formalno-prawne, prawo pracy, księgowość, metodologia i 

realizacja projektu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wolontariat, szukanie partnerów etc. 

Porady specjalistyczne były udzielane 4 razy w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki w określonych 

godzinach. 

By spełnić potrzeby organizacji doradcy zgadzali się również na pełnienie dyżurów w terminie 

dogodnym dla organizacji, co sprawiło, że oferta doradcza była lepiej dostosowana do oczekiwań 

organizacji. Porady były udzielane osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

W ramach działań związanych ze wsparciem informacyjno-doradczym dla organizacji pozarządowych 

zorganizowano cyklu 

szkoleń z zakresu wzmocnienia potencjału osobowego i menadżerskiego liderów wielkopolskich NGO, 

m.in. 

- moduł szkoleniowy „JA JAKO LIDER" - będący szkoleniem outdoorowym, którego przeprowadzenie 

pozwoliło liderom 

organizacji pozarządowych na rozszerzenie własnej świadomości w zakresie przyjmowanego stylu 

przewodzenia i budowania relacji interpersonalnych; wiedzy o sobie, swoich mocnych i słabych 

stronach, co w zarządzaniu ludźmi jest 

podstawą do dalszej pracy nad sobą i własnym rozwojem jako lidera NGO. Szkolenia odbyły się w 

terminach 7-8 oraz 28-29 września w Dymaczewie pod Poznaniem. Rezultacie udział w nich wzięło 19 

osób, każda z nich otrzymała certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

- sześć 6-godzinnych szkoleń realizowanych na terenie Centrum. Organizacje wybrały następujące 

tematy szkoleń: 

„Zarządzanie wolontariatem” 18.06.2013, 11 uczestników 



 

„Szkolenie dla ekspertów Dobrego Wolontariatu” 10.07.2013, 17 uczestników 

„WWW dla NGO. Potencjał wciąż niewykorzystany” 02.09.2013, 17 uczestników 

„Spacerkiem na K2. Wykorzystanie trudnych sytuacji w organizacji do rozwoju” 26.09.2013, 18 

uczestników 

„Design Thinking: wolontariat” 30.11.2013, 11 osób 

„Coaching jako narzędzie pracy w trzecim sektorze” 9.12.2013, 13 osób 

Trzy spośród 6 szkoleń dotyczyły wolontariatu ponieważ poznańskie Centrum pełni również funkcję 

Centrum Wolontariatu i zgłasza się do nas bardzo dużo organizacji w sprawie wolontariatu właśnie. Było 

to również widoczne na poziomie doradztwa. 

 

3. ANIMOWANIE DZIAŁAŃ RZECZNICZYCH WZMACNIAJĄCYCH ROLĘ ORGANIZACJI 

SPOŁECZNYCH W DYSKURSIE PUBLICZNYM 

W celu realizacji 8 spotkań tematycznych i integracyjnych stworzyliśmy markę Współpracowni 

Obywatelskiej – przestrzeni wymiany doświadczeń, pomysłów, dyskusji o ważnych dla sektora 

sprawach, ale też integracji. W ramach Współpracowni zorganizowano 8 spotkań z czego 3 miały 

charakter integracyjny a 5 tematyczny: 

- „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej” 13.12.2013, 40 osób 

- „Aktywni Wielkopolanie w Centrum Bukowska” 4.12.2013, 28 osób 

- „Tworzenie programów wolontariatu miejskiego i promocja działań społecznych” 20.11.2013, 17 osób 

- „I Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego” 23.09.2013, 18 osób 

- „Pozarządowy rajd rowerowy” 31.08.2013, 15 osób 

- „Spotkanie konsultacyjne dot. regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla 

wielkopolskich liderów i animatorów wolontariatu” 10.07.2013, 20 osób 

- „Budżet obywatelski po poznańsku – szanse i zagrożenia” 1.07.2013r., 20 osób 

- „Zagraj w NGO” 14.06.2013, 27 osób 

W Centrum odbywały się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw 

Społecznych oraz KDO ds. Ochrony Środowiska. W Centrum Bukowska odbyło się również posiedzenie 

Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W celu promocji działań Centrum oraz zachęcania poznaniaków do korzystania z jego oferty i 

przestrzeni animator centrum poprowadził we współpracy z Urzędem Miasta Poznania 7 warsztatów dla 

młodzieży w ramach Akademii Młodego Obywatela. 

 

 



 

„PRZEZ SZTUKĘ DO ŚWIADOMOŚCI!” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 20.08.2013 do 30.11.2013 

Założone cele zostały osiągnięte. Celem głównym projektu była promocja w społeczeństwie wizerunku 

osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych obywateli, ludzi wartościowych, partnerów 

życiowych, pracowników, działaczy społecznych, rodziców itd. poprzez działania promocyjne (wystawy 

fotografii). Ponadto, jako cel wnioskodawca postawił sobie zmianę wizerunku osób z 

niepełnosprawnościami, ich społecznego postrzegania i odbioru. Cel ten został osiągnięty poprzez 

przeprowadzenie 3 wystaw dla mieszkańców Wielkopolski: w Poznaniu, Czarnkowie, Lesznie oraz 

przygotowanie katalogu.  

Osiągnięto także następujące cele: 

- dzięki zastosowanym działaniom zwiększyła się świadomość Wielkopolan nt. poszanowania 

różnorodności i zwiększyła się ich wrażliwość wobec osób niepełnosprawnych 

- nastąpiła kontynuacja procesu zmiany społecznej w przedmiocie postrzegania osób z 

niepełnosprawnościami i zmiany ich wizerunku w wymiarze globalnym 

- miała miejsce promocja pracodawców odpowiedzialnych społecznie i zatrudniających osoby z 

niepełnosprawnościami 

1. Przygotowanie wystawy fotografii. Przygotowana została wystawa fotografii, zrekrutowano fotografów, 

odbyła się rekrutacja aktorów, następnie zrealizowano sesje zdjęciowe. Zaangażowano 11 aktorów do 

sesji zdjęciowych, były to osoby z niepełnosprawnościami aktywne społecznie i zawodowo. Udało się 

także pozyskać osoby z konkursu Lodołamaczy, w tym jednego przedsiębiorcę – osobę z 

niepełnosprawnościami oraz pracownika z firmy, która również dostała taką nagrodę. Z tej ostatniej 

firmy były chętne aż 4 osoby z niepełnosprawnościami do takiej sesji, stąd na wystawie pojawiło się 

dodatkowo zdjęcie grupowe. W sumie w sesji wzięło udział 14 osób. Dokonana została obróbka 

materiału zdjęciowego i przygotowany został on do wystawy. Na wystawie przedstawiono 36 zdjęć na 

20 planszach (w tym jedna plansza tytułowa). Wystawa została podzielona tematycznie na 2 części: 

jedna obejmowała plansze ukazujące życie codzienne w różnych sytuacjach życiowych, druga część 

wystawy obejmowała portrety poszczególnych osób – niektóre z osób, te najbardziej aktywne miały po 2 

plansze (dłuższy opis, więcej aktywności). Wysłano zaproszenia na wystawę, zaproszono też media. 

Wcześniej trwały potrzebne przygotowania do organizacji wystawy, w tym tak niezbędne, jak 

rozpoznanie rynku i pozyskanie miejsca do realizacji wystawy. Nawiązano współpracę z Teatrem 

Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, z Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie oraz 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie. Wybrane miejsca w Wielkopolsce okazały się 

trafione. Były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz uczęszczane. Rangę wystawy podniósł 



 

patronat honorowy, który objęła Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. 

Równego Traktowania. 

2. Wystawa fotografii. Odbyła się wystawa fotografii w jednym z głównych, publicznych miejsc stolicy 

Wielkopolski, gdzie wystawę zwiedziło więcej osób niż założone min. 50 odwiedzających wystawę. 

Wystawa odbyła się w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Wystawę w teatrze 

zwiedziło ok. 1360 osób. W Czarnkowie w Miejskim Centrum Kultury wystawę obejrzało ok. 120 osób, a 

w Lesznie w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ok. 490 osób. Podczas wystawy 

zostało zaprezentowanych więcej niż min. 15 zdjęć, a dokładnie 36. Na otwarciu wystawy dla 

uczestników był poczęstunek. Na funpage zamieszczono fotografie z wystawy, więcej niż 20 zdjęć, a 

mianowicie 56. zwiększona została liczba dni przeznaczonych na wystawę z min. 3 na każde miejsce 

do 4 dni w Poznaniu (4-7 listopada), 6 dni w Czarnkowie (19-24 listopada), 5 dni w Lesznie (26-30 

listopada, choć faktycznie była tam łącznie 10 dni - przedłużona do 5 grudnia, czyli już po zakończeniu 

projektu). Ponadto opracowany i złożony został również katalog w wersji elektronicznej, który dostępny 

jest dla mieszkańców Wielkopolski, do pobrania z sieci. Stworzenie katalogu z fotografiami i opisem 

pozwoliło także w atrakcyjnej formie zapoznać się z tematem niepełnosprawności i zmienić swoje 

postrzeganie osobom, które nie miały możliwości pojawić się na wystawach. 

 

Rezultaty: 

 

Nie tylko osiągnięto założone rezultaty, ale również czasem wielokrotnie zwiększono wskaźniki. Zatem 

zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem w wyniku realizacji projektu: 

- zaangażowano 11 aktorów do sesji zdjęciowych. Początkowo było 10, jednak jedna z osób nie chciała 

otrzymać od nas pełnego wynagrodzenia, dlatego za pozostałą kwotę zatrudniono 11 osobę. W sumie 

w sesji wzięło udział 14 osób, gdyż w jednej firmie (laureat Lodołamacza) aż 4 osoby chciały wziąć 

udział w sesjach, dlatego występują na zdjęciu grupowym. Natomiast jedna z nich, najbardziej aktywna, 

ma osobny portret i jest 10-tą osobą z wszystkich bohaterów.  

- zwiększono wskaźnik – przedstawiono na wystawie 36 zdjęć na 20 planszach (w tym jedna tytułowa 

plansza). Wystawa została podzielona tematycznie na 2 części: jedna obejmowała plansze ukazujące 

życie codzienne w różnych sytuacjach życiowych, druga część wystawy obejmowała portrety 

poszczególnych osób – niektóre z osób, te najbardziej aktywne miały po 2 plansze (dłuższy opis, więcej 

aktywności)  

- zwiększyła się atrakcyjność wystawy poprzez dołączenie opisów do fotografii bohaterów (mówiących o 

ich aktywnościach społecznych i zawodowych) oraz cytatów, które ich charakteryzują lub są dla nich 

mottem życiowym 



 

- rangę wystawy podniósł patronat honorowy, który objęła Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Pani Minister była pod wrażeniem dokonań naszych 

bohaterów, sposobu prezentacji ww. osób, a także pomysłu na taką formę promocji osób z 

niepełnosprawnościami aktywnych społecznie i zawodowo 

- zwiększyło się zainteresowanie tematem aktywności osób z niepełnosprawnościami, pytano nas o 

terminy i miejsca wystawy, a także czy będzie dostępna później, były też propozycje wypożyczenia jej 

po projekcie 

- bohaterowie fotografii również podkreślali, jak ważne są działania, które realizujemy w projekcie oraz 

ukazywanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami 

- zwiększyła się liczba osób oglądających wystawę od pierwotnie zakładanej liczby 50 osób: 

 a) do ok. 1360 osób w Poznaniu (ok. 60 wernisaż oraz 1300 osób według informacji z miejsca wystawy, 

Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego: w terminie wystawy odbyły się 3 spektakle po 360 widzów 

oraz były też osoby kupujące bilety – wystawa miała miejsce we foyer, z którego wchodziło się wprost 

na widownię, a także była możliwość obejrzenia wystawy w trakcie przerwy) 

 b) do ok. 120 osób w Czarnkowie (40 na wernisażu oraz 80 osób podczas trwania wystawy, według 

Miejskiego Centrum Kultury, w którym odbywała się wystawa) 

 b) do ok. 490 osób w Lesznie - według informacji z miejsca wystawy, Biblioteki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Lesznie (w tym ok. 140 osób w dniu konferencji „Wielkopolanie w Europejskim 

Roku Obywateli”) 

- zainteresowanie wystawą i frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania 

- zastosowanie tej formy przekazu okazało się bardzo efektywne 

- atrakcyjna forma zachęciła Wielkopolan do zapoznania się tematem, zmianą postaw i obalenia 

stereotypów związanych z niepełnosprawnością 

- wystawa pokazała, że jest to bardzo dobra metoda promowania pozytywnych postaw wobec osób z 

niepełnosprawnościami 

- zwiększona została liczba dni przeznaczonych na wystawę z min. 3 na każde miejsce do 4 dni w 

Poznaniu (4-7 listopada), 6 dni w Czarnkowie (19-24 listopada), 5 dni w Lesznie (26-30 listopada, choć 

faktycznie była tam łącznie 10 dni - przedłużona do 5 grudnia, czyli już po zakończeniu projektu) 

- zgodnie z powyższym, a także z przeprowadzonych rozmów podczas wystaw wynika, że zwiększyła 

się wiedza na temat aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych rolach życia społecznego i 

zawodowego 

- zmieniło się również postrzeganie takich osób, tym bardziej, że stwierdzano, że niejednokrotnie osoby 

te są bardziej aktywne niż osoby z pełną sprawnością 



 

- stworzenie katalogu z fotografiami i opisem pozwoliło także w atrakcyjnej formie zapoznać się z 

tematem niepełnosprawności i zmienić swoje postrzeganie osobom, które nie miały możliwości pojawić 

się na wystawach 

- również pomocnym narzędziem były informacje na stronach wraz ze zdjęciami 

- Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz chce wykorzystać wystawę w celach promocyjnych 

również po projekcie. 

 

W wyniku realizacji projektu: 

 zrekrutowano 11 aktorów z niepełnosprawnościami aktywnych społecznie i zawodowo 

 zgromadzono ponad 60 zdjęć z czego 36 było na wystawie 

 ok. 1360 osób zwiedziło wystawę w Poznaniu 

 ok. 120 osób zwiedziło wystawę w Czarnkowie 

 ok. 490 osób odwiedziło wystawę w Lesznie 

 ok. 50-60 zdjęć pojawiło się na funpage 

 opracowano katalog w wersji elektronicznej 

 zaangażowano 1 wolontariusza 

 

 

WIELKOPOLSKA SIEĆ WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 02.09.2013-30.11.2013 

Założone cele zostały osiągnięte. Celem głównym projektu było przygotowanie do pracy z osobami z 

różnego rodzaju niepełnosprawnościami profesjonalnych kadr wolontariuszy z lokalnych centrów i 

punktów wolontariatu z całej Wielkopolski poprzez zwiększenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności 

pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania 

pomocy w procesie ich rehabilitacji.  Cel ten został osiągnięty poprzez: 

- przeprowadzenie dwudniowego zjazdu szkoleniowego dla koordynatorów wolontariatu 8 lokalnych 

centrów wolontariatu (z Kościana, Konina, Wrześni, Leszna, Śremu, Pleszewa, Krotoszyna i Poznania), 

którzy dzięki zdobytej wiedzy mogą przygotowywać do pracy z osobami z niepełnosprawnością swoich 

wolontariuszy,  

- zorganizowanie cyklu szkoleń dla wolontariuszy z 4 lokalnych  centrów wolontariatu (z Kościana, 

Pleszewa, Śremu i Poznania), którzy następnie mogli zaangażować się w pracę na rzecz osób z 

niepełnosprawnością.  



 

Osiągnięto także następujące cele szczegółowe: 

- poprzez udział w szkoleniach 16 lokalnych koordynatorów wolontariatu zwiększyło swoją wiedzę nt. 

specyfiki i organizacji wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

- dzięki szkoleniom dla wolontariuszy z 4 lokalnych centrów wolontariatu zostali oni przygotowani do 

podjęcia wolontariatu na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu, narządów ruchu i wzroku. W 

poszczególnych sesjach szkoleniowych wzięła udział następująca liczba osób: 

1. jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, łącznie 84 osoby; 

2. praca z osobami głuchymi i słabosłyszącymi, łącznie 77 osób; 

3. praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową, łącznie 83 osoby; 

4. animacja czasu wolnego, łącznie 84 osoby. 

- poprzez dystrybucję poradnika pt.: "Wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością" zawierającego 

praktyczne wskazówki dot. wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 1000 osób 

zwiększyło, czy utrwaliło swoją wiedzę dot. kontaktu i wspierania osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami; 

- szkolenia oraz poradnik przyczyniły się do promowania pozytywnych postaw wobec osób z 

niepełnosprawnościami, do przełamania stereotypów na ich temat; 

W rezultacie projekt przyczynił się do budowania i przywracania więzi społecznych z człowiekiem 

wyizolowanym przez chorobę ze swojego środowiska poprzez organizację wolontariatu na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami.  

Rezultaty: 

 

Osiągnięto założone rezultaty a nawet udało się nam osiągnąć wyższe wskaźniki niż zakładaliśmy w 

ofercie. W związku ze zmniejszeniem środków w stosunku do złożonej oferty zmieniły się również 

wskaźniki ilościowe, zatem zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem w wyniku 

realizacji projektu: 

 Zaangażowano w działania projektowe 8 lokalnych centrów/punktów wolontariatu, zatem 

udało się włączyć do projektu więcej centrów niż początkowo zakładaliśmy; 

 Zwiększyła się  wiedza i kompetencje  16 koordynatorów LCW (zakładaliśmy udział 8-10, 

zatem widać, że projekt odpowiada na zapotrzebowanie), którzy wzięli  udział w 16  godzinach 

szkoleń z zakresu organizowania wolontariatu na rzecz osób z różnego typu 

niepełnosprawnościami: 

a) Jak przygotować wolontariuszy do pracy z osobą z niepełnosprawnością (4h); 

b) Specyfika pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności (4h); 

c) Animacja czasu wolnego (4h); 



 

d) Organizacja wolontariatu szpitalnego (4h). 

 Dzięki zorganizowaniu 64 godzin szkoleń dla wolontariuszy z 4 centrów wolontariatu (z 

Kościana, Pleszewa, Śremu i Poznania) zdobyli oni umiejętność pracy z osobami z różnymi 

niepełnosprawnościami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich 

rehabilitacji. W poszczególnych sesjach szkoleniowych wzięła udział następująca liczba osób: 

a) Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, łącznie 84 osoby; 

b) Praca z osobami głuchymi i słabosłyszącymi, łącznie 77 osób; 

c) Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową, łącznie 83 osoby; 

d) Animacja czasu wolnego łącznie 84 osoby; 

Rezultaty te również pokazują, że jest bardzo duża potrzeba organizowania tego typu szkoleń, gdyż w 

projekcie zakładaliśmy, że w każdym szkoleniu weźmie udział 40-50 wolontariuszy, tymczasem 

wskaźnik ten został znacznie przewyższony a ilość chętnych była jeszcze większa.  

1. Dzięki publikacji poradnika pt.: "Wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością" dla 

wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi 1000 osób zwiększyło swoją wiedzę 

dot. kontaktu i wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 

2. Poprzez udział w szkoleniach i dzięki lekturze poradnika uczestnicy projektu stali się nośnikami 

pozytywnych postaw wobec osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami; 

3. Rezultatem długofalowym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji 

osób z niepełnosprawnością oraz podniesienie ich jakości życia poprzez organizację 

wolontariatu na ich rzecz.  

Rezultaty te pokazują naszym zdaniem, jak duża jest potrzeba realizowania projektów polegających na 

organizacji szkoleń z zakresu pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.  

W wyniku realizacji projektu: 

- zrekrutowano 8 lokalnych centrów/punktów wolontariatu z różnych regionów Wielkopolski;  

- przeprowadzono 16 godzin szkoleń dla 16 przedstawicieli 8 lokalnych centrów wolontariatu z 

zakresu  organizowania wolontariatu na rzecz osób z różnego typu niepełnosprawnościami; 

- przeprowadzono 64 godzin szkoleń dla wolontariuszy z 4 lokalnych centrów wolontariatu z 

zakresu pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  W poszczególnych sesjach 

szkoleniowych wzięła udział następująca liczba osób: 

a) Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, łącznie 84 osoby; 

b) Praca z osobami głuchymi i słabosłyszącymi, łącznie 77 osób; 

c) Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową, łącznie 83 osoby; 

d) Animacja czasu wolnego łącznie 84 osoby; 



 

- Opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano 1000 sztuk poradnika pt.: "Wolontariat na rzecz 

osób z niepełnosprawnością" 

 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PORADNICTWA PRAWNO-OBYWATELSKIEGO 

W ramach Projektu Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 5.4.2. POKL, w 

dwóch biurach porad prawno - obywatelskich:  w Poznaniu pod adresem ul. Bukowska 27/29 oraz w 

Urzędzie Miasta Brodnica pokój nr 9. odbywały się porady prawno-obywatelskie. W Poznaniu porady 

odbywały się we wtorki i środy w godzinach 12-20 oraz w czwartki w godzinach 12-18, a w Brodnicy w 

czwartki w godz. 15–18. W ramach Projektu poza udzielaniem porad prawno – obywatelskich 

realizowane były praktyki dla studentów nauk prawnych a także szkolenia specjalistyczne. 

W ramach realizacji Projektu udzielono 2925 porad w tym 1316 w samym roku 2013 (1121 w Poznaniu i 

195 w Brodnicy). Praktyki w Projekcie odbyło 48 studentów i studentek nauk prawnych. Ponadto, w 

2013 roku przeszkolono blisko 72  studentów i studentek. Szkolenia dotyczyły metodologii tworzenia 

pism procesowych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz negocjacji dla prawników. 

Ze zgromadzonych danych statystycznych wynika, że  zarówno w Poznaniu jak i w Brodnicy  

najczęściej spotykane były prawy cywilne w tym rodzinne (alimenty, rozwody, regulacja kontaktów z 

dzieckiem), sprawy spadkowe (nabycie lub odrzucenie spadku, spisanie testamentu), zobowiązania 

(zadłużenia, długi, tytuły egzekucyjne, postępowania komornicze),  administracyjne (przyznawanie 

zasiłków, naliczenie rent, emerytur, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski o lokal socjalny), 

prawo pracy (spory z pracodawcami o niezapłacone wynagrodzenie lub niesłuszne zwolnienie z pracy). 

Pojawiło się też tym kilka spraw karnych związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, 

wykroczenia itp. 

 

 

WIELKOPOLSKA STREFA TOLERANCJI 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 09-12.2013 

W ramach Projektu Wielkopolska Strefa Tolerancji współfinansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego zrealizowana została Internetowo-

informacyjna kampania społeczna „Równi Wielkopolanie”. Celem 

kampanii było pokazanie Wielkopolanom, że osoby z 

niepełnosprawnościami to aktywni obywatele posiadający swoje pasje, 

marzenia i hobby, aktywni zawodowo i społecznie. Osobna Kampania 



 

banerowa przeprowadzona została na ngo.pl. Ponadto, w ramach Projektu powstał materiał video 

promocyjny, dostępny cały czas na youtube.com po adresem: 

http://www.youtube.com/watch?v=-1ddIha0GNI 

W ramach Projektu powstał krótki, dynamiczny materiał promocyjny pokazujący aktywność osób z 

niepełnosprawnościami na różnych płaszczyznach życia. Ponadto, powstała również broszura 

inforamcyjno-promocyjna nt. Kontakt z Osobą z Niepełnosprawnością. Wielkopolanie z broszury mogli 

dowiedzieć się w jaki sposób należy podejść do osoby z niepełnosprawnością w zależności od tego, jaki 

rodzaj niepełnosprawności ją charakteryzuje. Wydrukowano 500 szt broszury. 

Kolejnym działaniem w Projekcie był konkurs artystyczny „Ja-Wielkopolanin-Obywatel” - W ramach 

konkursu wyłoniona została praca wykonana przez najzdolniejszego artystę będącego uczestnikiem 

Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wielkopolski. W ramach konkursu zebrane zostały prace, których 

tematem była obywatelskość i społeczna aktywność osób z 

niepełnosprawnościami. Wielkopolskie WTZ nadesłały 19 prac. 

Nadesłane prace wykonane były różnymi technikami, począwszy 

od kolażu – fotografii, do prac plastycznych wykonywanych 

ręcznie. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas III 

Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

CENTRUM BUKOWSKA w Poznaniu. Kapituła konkursowa w 

skład której wchodził zarząd WRK ZOP jednogłośnie wybrała pracę przygotowaną przez uczestnika 

WTZ Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Odbyło się również III Wielkopolskie Forum Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w dniu 27 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Poznańskiego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W Forum udział wzięło 37 osób 

reprezentujących 13 wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji pozarządowych i JST. 

W ramach Forum, podczas seminariów tematycznych poruszone zostały takie tematy, jak: 

- Seksualność osób z niepełnoprawnościami, 

- Formalno-prawna prawidłowość funkcjonowania WTZ, 

- Jak zorganizować wolontariat w Warsztacie Terapii Zajęciowej? 

- Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ – poprzez działania z zakresu ekonomii społecznej, 

- Jak zorganizować zbiórkę publiczną i imprezę masową, 

Na zakończenie Projektu zorganizowana została wystawa prac konkursowych JA – WIELKOPOLANIN 

– OBYWATEL. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-1ddIha0GNI


 

 

DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  PPOOZZAA  TTRRYYBBEEMM  PPRROOJJEEKKTTOOWWYYMM  

1. Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu: W ramach biura pośrednictwa do RCW zgłosiły się 83 osoby 

zainteresowane wolontariatem z czego kilkadziesiąt osób skorzystało z indywidualnego doradztwa podczas 

spotkania.  

2.  Szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy. 

3. Udział w pracach nad „Strategią rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu” 

4. Szkolenie dla organizacji członkowskich z organizowania zbiórek publicznych. 

5. Animowanie prac Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania. 

6. Udział w Konsultacjach: 

- Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miasta Poznania 

- Rocznego Programu Współpracy Województwa Wielkopolskiego 

- nowego okresu programowania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

7. Spotkania grupy aktywnych seniorów „Pogawędka” w każdy wtorek od godz. 12.oo do 14.oo. Seniorzy w 

ramach klubu organizują spotkania dyskusyjne, wspólne wyjścia, angażują się  w działania na rzecz 

zwiększenia aktywności seniorów w Poznaniu. 

8. Udział w Dniu Poznańskich Organizacji Pozarządowych.  

9. Organizacja regionalnego etapu ogólnopolskiego  konkursu „Barwy Wolontariatu”. 

 

 

 


