TABELA 3 – TRYB „MAŁYCH GRANTÓW” W 2018 ROKU: OFERTY, DOTACJE I REZULTATY

Nazwa organizacji

Forma
prawna

Nazwa zadania

Miejscowość

Kwota
dotacji

Rezultat realizacji zadania

Liczba
beneficjentów

- realizacja Międzynarodowego Festiwalu Indian
Ameryki Północnej Pow Wow Poznań 2018 w dniu
20.10.2018
w Poznaniu
- nawiązanie międzynarodowej współpracy kulturalnej
między indianistami z Polski i Wielkopolski
a indianistami z regionu partnerskiego Wielkopolski Brandenburgii
- podniesienie stanu wiedzy o historii Ameryki Północnej
i poznanie bogactwa kulturowego indiańskiej Ameryki
- eliminacja szkodliwych mitów i stereotypów
dotyczących kultur indiańskich
- budowa kręgu zainteresowanych kulturami
indiańskimi w Wielkopolsce
- promocja Wielkopolski i Poznania w europejskich
i
północnoamerykańskich
środowiskach
indianistycznych (w Festiwalu wzięli udział goście
z ponad 10 krajów Europy i stanów USA)

ponad 600

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Indian
Ameryki Północnej
Pow Wow
Poznań 2018

fundacja

Fundacja Bieg Na Rzecz
Ziemi

Poznań

9 000,00 zł
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Imola è musica

fundacja

Fundacja Ewy Johansen
"Talent"

Poznań

10 000,00 zł

realizacja
kulturalno-edukacyjnej
wymiany
partnerskiej między Województwem Wielkopolskim a
Regionem Emilia-Romania we Włoszech
- wzmocnienie Wielkopolskiej Sieci Współpracy
Zagranicznej
- uczestnictwo gości z włoskiej Accademia Pianistica
Internazionale w Imoli w programie obejmującym
warsztaty muzyczne dla uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych w Pile, otwarte laboratorium muzyczne
połączone z profesjonalnym studyjnym nagraniem
materiału muzycznego z udziałem młodych artystów
oraz wspólny występ – koncert – uczestników projektu,
gości z Włoch i Tomasza Dolskiego
- promocja projektu oraz Wielkopolski poprzez lokalne
pilskie media

500

Wielkopolska vs Hesja.
Polsko-niemiecki dialog
kulturalny oraz wymiana
doświadczeń w zakresie
edukacji artystycznej

fundacja

Fundacja Event Culture

Poznań

5 300,00 zł

- organizacja siedmiu wydarzeń kulturalnych
w Wielkopolsce (w Poznaniu, Koninie i Szamotułach)
promujących osiągnięcia polskiej oraz niemieckiej
kultury
- dwa wykłady – „Polska i niemiecka muzyka fletowa w
XXI wieku. Korzenie i inspiracje” prowadzony przez
Panią Ewę Murawską oraz „Oddech i relaksacja w
procesie edukacji artystycznej” prowadzony przez Pana
Larsa Asbjørnsena z Hesji, dwa warsztaty muzyczne dla
dzieci i młodzieży prowadzone przez gościa z Niemiec,
dwa koncerty muzyki polskiej i niemieckiej
uwzględniające
m.in.
prawykonania
utworów
kompozytorów
wywodzących
się
z województwa wielkopolskiego oraz jeden panel
metodyczny w formie otwartej dla publiczności
z zakresu wymiany doświadczeń pedagogicznych
w zakresie edukacji artystycznej
- wzmocnienie współpracy kulturalno-edukacyjnej ze
strony wielkopolskich nauczycieli muzyki i uczniów szkół
muzycznych z regionem partnerskim Wielkopolski –
Hesją

109
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- wymiana doświadczeń między profesorami
z Wielkopolski i Hesji jako podjęcie wspólnych działań na
drodze do umiędzynarodowienia szkolnictwa oraz
poprawy
poziomu
edukacji
artystycznej,
- integracja społeczna między społeczeństwami polskimi
i niemieckim
- promocja kultury polskiej za granicą - poprzez
włączenie do programu koncertów utworów muzyki
polskiej, które będą wykonane przez artystę z Niemiec
- wytworzenie nowych dzieł literatury muzycznej
skomponowanej przez artystów wywodzących się
z województwa Wielkopolskiego (p. Agnieszki ZdrojekSuchodolskiej
oraz
p.
Barbary
Kaszuby)
- wzmocnienie Wielkopolskiej Sesji Współpracy
Zagranicznej
Poznajemy jeden
drugiego, poznajemy
siebie

fundacja

Fundacja "MURY"

Gniezno

5 700,00 zł

- realizacja polsko-rumuńskiej wymiany młodzieży
między młodzieżą z Gniezna w Wielkopolsce
i z rumuńskiego Sibiu - regionu partnerskiego
Województwa Wielkopolskiego
- zajęcia tematyczne, warsztaty fotograficzne
zakończone wystawą, zajęcia sportowe, zwiedzanie
miejsc historycznych w Wielkopolsce, zapoznanie się
z polskimi obyczajami i kulturą, wizyta w siedzibie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego, przygotowanie i wystawienie
przedstawienia teatralnego w języku angielskim
pt.. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie"
- pogłębienie kontaktów w obszarze edukacyjnym
i wymiany młodzieży między wielkopolskimi
placówkamii uczniami a regionem partnerskim
Wielkopolski – Sibiu
- nauka tolerancji, dialogu międzykulturowego i łamania
stereotypów myślowych
- nawiązanie przyjaźni wśród młodzieży i opiekunów
z Polski i Rumunii

100
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- nauka i doskonalenie przez młodzież języka
angielskiego
- uświadomienie młodzieży wagi znajomości języków
obcych i mobilizacja do ich dalszej nauki

RAZEM: 30 000,00 zł

DEPARTAMENT ZDROWIA
Uczniowski Klub
Sportowy „SOKÓŁ” przy
Zespole Szkół
w Granowcu

Szkolny klub
Sportowy

Zielona szkoła pod hasłem
Sobą być i zdrowo żyć

Granowiec

10 000,00 zł

Zorganizowano wyjazd dla 43 uczestników, uczestnicy
spełniali kryterium wiekowe i zostali zrekrutowani przez
instytucje wskazane w ofercie. Realizacje zadnia
potwierdzono poprzez następujące dokumenty: lista
uczestników, analiza ankiety diagnozującej dla uczniów,
analiza ankiet ewaluacyjnych dla uczniów, oświadczenia
członka stowarzyszenia.
Rezultatem działań podejmowanych w ramach zadania
jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży świadomości
zagrożeń wynikających z używania środków
psychoaktywnych, co potwierdzają wyniki ankiet oraz
obserwacje nauczycieli. Zrealizowany program
uświadomił im, że można żyć inaczej, że można
pożytecznie spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów,
alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Uczniowie
nauczyli się pozytywnych zachowań oraz właściwego
postrzegania i rozumienia ludzi w przyszłości
z pewnością będą potrafili dokonywać wartościowych
i sensownych wyborów. Nabyli wiedzę, umiejętności,
kompetencje w zakresie komunikowania się,
współpracy i działania oraz sposobów ciekawego,
aktywnego
spędzania
czasu
wolnego.

43
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Ponadto wyjazd na zieloną szkołę pozwolił na wiele
rozmów indywidualnych z dziećmi, które zaowocowały
wiedza o ich potrzebach i zainteresowaniach. Podczas
wielkich działań, w większości wspólnych, dzieci uczyły
się koleżeństwa, wzajemnego szacunku, udzielania
sobie wsparcia i pomocy. Była to również doskonała
okazja
na
wdrożenie
młodych
ludzi
do
odpowiedzialności
za
swoje
postepowanie
i podejmowane decyzje.
Stowarzyszenie „Monar”
z siedzibą w Warszawie
(Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii
Uzależnień w Poznaniu)

Stowarzyszenie

Dopalacze i inne substancje
psychoaktywne –
rozpoznawanie problemu i
metody działania

Poznań

9 400,00 zł

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla 30 osób
stykających się z problematyką przeciwdziałania
uzależnieniom
od
środków
psychoaktywnych,
tj. psycholodzy, pedagodzy, pracowni socjalni,
pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy
czy opiekunowie prawni.
W wyniku przeprowadzonych spotkań szkoleniowych
osiągnięto następujące rezultaty w postaci nauczenia
rozpoznawania
sygnałów
ostrzegawczych
potwierdzających stosowanie "dopalaczy" i innych
środków psychoaktywnych, dostarczania informacji na
temat charakterystyki, wyglądu i sposobu działania na
organizm narkotyków i "dopalaczy", przedstawiania
wiadomości na temat negatywnych skutków działania
środków psychoaktywnych, ukazania szkód, zagrożeń
wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych
przez dzieci. Nauczanie rozpoznawania i diagnozy
problemu używania , nadużywania lub uzależniania oraz
interwencji w tym obszarze poprzez wspieranie
abstynencji oraz motywowanie do leczenia wraz ze
wspieraniem tego procesu. Uczestnikom przedstawiono
informację na temat poradnictwa rodzinnego,
prawnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak
również w zakresie instytucji i organizacji udzielających
pomocy dziecku i rodzinie oraz opisano możliwość
i zachęcenie do wykorzystania zasobów własnych oraz

30
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podmiotów, instytucji i organizacji udzielających
pomocy w zakresie radzenia sobie z problematyką
uzależnień,
celem
wzmocnienia
kompetencji
wychowawczych oraz ukazania alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu.
Stowarzyszenie „Monar”
z siedzibą w Warszawie
(Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii
Uzależnień w Poznaniu)

Stowarzyszenie

4-dniowa Grupa
TreningowoTerapeutyczna

Poznań

10 000,00 zł

Przeprowadzono przez 2 terapeutów 13 godzin
konsultacji diagnostycznych oraz 24 godzin Grupy
Treningowo-Terapeutycznej dla 8 uczestników - osób
z problemem uzależnień. Osiągnięto następujące
rezultaty: zakwalifikowano 10 uczestników do grupy
- wykluczenie przeciwwskazań do uczestnictwa,
sprecyzowanie przez każdego z uczestników ważnego
celu terapeutycznego, podjęcie pracy terapeutycznej
nad wybranym przez uczestnika tematem, wzrost
poziomu
świadomości
dotyczących
swojego
funkcjonowania, wzrost poziomu świadomości
przeżywanych uczuć, zwiększenie potencjału do
czerpania satysfakcji z trzeźwego życia, wsparcie
w utrzymaniu abstynencji -zapobieganie nawrotom
choroby,
nabycie
umiejętności
rozwiązywania
konfliktów w rodzinie, rozwój osobisty oraz
przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej skuteczności
realizowanego zadania - wypełnienie przez uczestników
anonimowych ankiet ewaluacyjnych oraz analiza
wyników.

Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Abstynenckie „Odnowa”

Stowarzyszenie

Nie piję – i co dalej

Gniezno

9 890,00 zł

Zorganizowano szkolenia dla 18 uczestników, którzy
żyją w trzeźwości i mają motywacje do utrzymania takiej
zmiany. Osiągnięto następujące rezultaty: umocnienie
w decyzji o trzeźwieniu i wzmocnienie motywacji do
utrzymania abstynencji, rozpoznanie źródeł swoich
problemów i trudności związanych z życiem
w trzeźwości, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu
zapobiegania i zatrzymania nawrotów choroby,

8
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zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego
funkcjonowania rodziny w kontekście uzależnienia jej
członka, nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji
międzyludzkiej,
rozwinięcie
umiejętności
interpersonalnych, nabycie umiejętności mówienia
o własnych potrzebach i uczuciach, rozwijanie
umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze
stresem i przeciwdziałania wystąpienia negatywnych
skutków stresu, nabycie praktycznych umiejętności
relaksacji i obniżenia poziomu stresu, wyuczenie
otwartego i skutecznego porozumiewania się, poprawa
relacji
w
rodzinach
osób
uczestniczących
w programie, otwarcie się na innych ludzi i świat,
zapoznaje się i bezpośrednie doświadczenie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
promowanie zdrowego stylu życia.

Fundacja Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień Wybór z siedzibą
w Poznaniu

Fundacja

Zorganizowanie i
Przeprowadzenie Szkolenia z
Zakresu Uzależnień dla
Alumnów Wyższego
Seminarium Duchownego w
Poznaniu

Poznań

8 920,00 zł

Zorganizowano wyjazd dla 15 uczestników z grupy
wskazanej w ofercie. Realizacje zadnia potwierdzono
poprzez następujące dokumenty: lista obecności,
materiały
edukacyjne,
potwierdzenie
udziału
w szkoleniu, informacja o przetwarzaniu danych
osobowych, testy wiedzy o uzależnieniach wykonane na
początku
i
końcu
szkolenia,
porozumienie
i oświadczenie wolontariusza.
15
Osiągnięto następujące rezultaty:
Przeprowadzono dziewięć godzin wykładów – 18 godzin
lekcyjnych z zakresu uzależnień dla 15 uczestników.
Wzrost wiedzy na temat uzależnień potwierdzony
wynikami
pre
i
post
testu
wiedzy.
Zdobycie wiedzy na temat możliwości korzystania
z pomocy.
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Przekazanie
materiałów
szkoleniowych.
Pobyt w Ośrodku Nasz Dom w Gębicach dla 15 osób plus
kadra 3 osoby.

RAZEM: 48 210,00 zł
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