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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  

w roku 2020 

 

 

W roku 2020 Stowarzyszenie CREO podejmowało liczne działania społeczne, w które 

zaangażowane zostały praktycznie wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci i młodzieży, 

poprzez studentów, osoby dorosłe, aż po seniorów. Działania prowadzone były w nieco zmienionej 

formie, dostosowanej do panujących warunków pandemicznych. Realizowane były działania 

wspierające zarówno wolontariat szkolny i akademicki, jak i wolontariat pracowniczy oraz 

senioralny. W okresie tym udało się zrealizować łącznie kilka projektów, które otrzymały dotacje z 

różnych źródeł grantowych. Były to zarówno granty ze środków lokalnych i ogólnopolskich. 

 

Podejmowane w roku 2020 działania miały różny charakter. Nadal kontynuowaliśmy 

działania związane z prowadzeniem długoletnich programów edukacyjnych w szkołach (tj. 

WIELKODUCHY i WOLONTARIAT Z KLASĄ) w ramach różnych źródeł grantowych. Odbyliśmy 

również spotkanie projektu Klub Starszaka będącego miejscem spotkań osób starszych. Regularne 

spotkania klubu zostały zawieszone z uwagi na sytuację pandemiczną, natomiast zaangażowane 

wolontariuszki włączały się w zdalne działania wolontariackie, między innymi w projekt MASECZKA 

SENIORRO, który był działaniem wspierającym starszych mieszkańców miasta Poznania. 

Wolontariusze i wolontariuszki senioralne otrzymywali pakiety przygotowanych materiałów, z 

których szyli maseczki ochronne dla potrzebujących. Projekt innowacyjny ZWIERZAKI 

PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW skierowany do osób starszych zamieszkujących Domy 

Pomocy Społecznej był nadal kontynuowany, a w 2020 w działania włączyliśmy kolejne dwa 

ośrodki rozszerzając projekt na Wielkopolskę. W 2020 roku zakończyliśmy także projekt 

edukacyjny DziałaMY, który realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia 

Poznań.  

 

W roku 2020 po raz czternasty zorganizowaliśmy swój Sztab WOŚP. Promując aktywność 

osób z niepełnosprawnościami zrealizowaliśmy kampanię społeczną Bierzemy sprawy w swoje 

ręce włączając w zdalne działania szkoły z Wielkopolski.  
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W 2020 wzięliśmy również udział w największym w Polsce wydarzeniu poświęconym 

odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi – w 8 Targach CSR, które z uwagi na 

panujące warunki pandemiczne odbyło się w formie online. 

 

Pod koniec roku podjęliśmy działania w ramach projektu ZIELONO MI angażując w działania 

blisko 100 wolontariuszy i wolontariuszki z pięciu firm. W ramach działania tworzyliśmy wspólnie 

lasy w słoiku, które zostały przekazane do seniorów i seniorek z pięciu poznańskich DPS. 

 

 Dostosowując się do warunków pandemicznych prowadziliśmy nasze działania edukacyjne 

w szkołach zdalnie aktywizując do akcji wolontariackich i kampanii społecznych. Zrealizowaliśmy w 

ten sposób następujące projekty: KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, SZACUN DLA 

WSZYSTKICH oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ. W gminie Oborniki zrealizowaliśmy projekt skierowany 

zarówno do szkół, jak i organizacji pozarządowych pn. INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – TO MOŻLIWE! 

 

W 2020 włączyliśmy w działania łącznie ponad 5500 uczniów i uczennic z ponad 70 szkół, a 

efektem było ponad 100 akcji wolontariackich i kampanii społecznych. Poniżej szerzej opisana 

zostanie działalność i idea poszczególnych projektów oraz zestawienie otrzymanych grantów. 

 

PROGRAM WIELKODUCHY 

 

Program edukacyjny WIELKODUCHY dedykowany jest dla szkół podstawowych. Założeniem 

programu jest zaciekawienie dzieci ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do pracy wolontariackiej 

na rzecz potrzebujących. W ten sposób dzieci w praktyce poznają, że własną pracą mogą zmieniać 

świat na lepsze. W ramach programu wspieramy szkoły podstawowe w budowaniu trwałych 

struktur wolontariackich jakimi są Szkolne Kluby Wielkoducha. W tym celu szkolimy nauczycieli na 

opiekunów Klubu Wielkoducha i asystujemy im przy prowadzeniu działań społecznych z dziećmi. W 

ramach programu powstał również poradnik dla nauczycieli „Zobacz w sobie Wielkoducha”, w 

którym zawarte są cenne porady i scenariusze zajęć przygotowujące dzieci do roli Wielkoduchów.  

 

W ramach programu szkoły są wspieranie w rozwijaniu wolontariatu w swoich placówkach. 

Ze strony organizatora programu mają możliwość: wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, 
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warsztatów dla uczniów prowadzonych przez animatorów Stowarzyszenia (m.in. warsztaty 

kreatywne, warsztaty nt. niepełnosprawności, warsztaty nt. starości), wsparcie w postaci gabloty 

Wielkoducha umieszczonej w szkole, otrzymanie dla uczniów książeczek i legitymacji Wielkoducha. 

Z kolei szkoły w ramach współpracy mają zadanie organizować ze swoimi uczniami akcje 

wolontariackie na rzecz potrzebujących.  

 

W roku 2020 program WIELKODUCHY finansowany był z różnych środków – m.in. ze 

środków Urzędu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielopolskiego i środków własnych 

organizacji.  

 

Pod adresem www.wielkoduchy.pl oraz www.facebook.com/wielkoduchy prezentowane 

były wybrane działania podejmowane przez szkoły w ramach programu WIELKODUCHY.  

 

PROGRAM WOLONTARIAT Z KLASĄ 

 

Program edukacyjny WOLONTARIAT Z KLASĄ dedykowany jest dla szkół 

ponadpodstawowych (przed reformą edukacji w programie uczestniczyły szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne). Założeniem programu jest wsparcie szkół w tworzeniu Klubów Wolontariatu. 

W tym celu nauczyciele mają możliwość wziąć udział w szkoleniu przygotowującym ich do 

pełnienia roli opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu, a dodatkowo specjalnie dla nich 

przygotowany został poradnik zawierający cenne wskazówki jak profesjonalnie organizować 

wolontariat w szkole. W ramach programu, CREO zapewnia szkołom także wsparcie w postaci 

Animatorów Wolontariatu, którzy pomagają opiekunom rozwijać prowadzone przez nich Kluby 

Wolontariatu. Najczęściej wybieraną formą wsparcia jest prowadzenie warsztatów przez kadrę 

CREO dla uczniów i uczennic na temat starości i niepełnosprawności, które pomagają w 

przygotowaniu do przyszłych akcji wolontariackich. Ponadto ze strony organizatora programu 

szkoły mają możliwość wsparcie w postaci gabloty Wolontariatu umieszczonej w szkole czy 

otrzymania dla uczniów książeczek i legitymacji Wolontariusza. Z kolei szkoły w ramach współpracy 

mają za zadanie organizować ze swoimi uczniami akcje wolontariackie na rzecz potrzebujących.  
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W roku 2020 program WOLONTARIAT Z KLASĄ finansowany był z różnych środków – m.in. 

ze środków Urzędu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środków 

własnych organizacji.  

 

PROJEKT DziałaMY 

W 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań projekt 

pod nazwą DziałaMY. Celem projektu był wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej oraz 

zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne uczniów i uczennic w 25 szkołach w Poznaniu i 

powiecie poznańskim. W ramach projektu w każdej z nich stworzone zostały Szkolne Kluby 

Młodego Obywatela (SKMO) w których przeprowadzone były kompleksowe działania edukacyjne 

dla grupy uczniów i nauczyciela-opiekuna wraz ze wsparciem inicjatyw młodzieżowych. W ramach 

projektu młodzież sama opracowała zasady i zrealizowała jedną edycję Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego oraz 2 akcje na rzecz osób starszych/osób z niepełnoprawnościami oraz lokalnej 

społeczności. W 2019 i 2020 roku SKMO przy naszym wsparciu zorganizowały ponad 75 wydarzeń 

prospołecznych i proobywatelskich, a w działania projektowe włączyliśmy łącznie 380 uczniów i 

uczennic oraz 25 nauczycieli. W działania projektowe zaangażowaliśmy również 77 pracowników 

samorządowych, którzy przeszli cykl szkoleń z dziedziny aktywizacji obywatelskiej osób młodych i 

włączania ich w procedury konsultacji społecznych. Na realizację projektu CREO otrzymało grant z 

Programu FIO. Projekt realizowany był do 30 listopada 2020 r. 

PROJEKT ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI W WIELKOPOLSCE 

 

Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi w Wielkopolsce stanowi kontynuację innowacji 

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonej od 2018 roku. Ideą projektu jest 

stworzenie w domach pomocy społecznej możliwości zamieszkiwania seniorów wspólnie ze 

zwierzętami by poprzez zooterapię zwiększać komfort pobytu oraz przeciwdziałać poczuciu 

osamotnienia mieszkańców dps. W ramach projektu w 2020 roku wprowadziliśmy na stałe 

zwierzęta do kolejnych dwóch ośrodków: Domu Pomocy Społecznej z Jarogniewicach oraz Domu 

Pomocy Społecznej Niedziałkowskiego.  
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PROJEKT WSPARCIE DZIAŁAŃ MISYJNYCH I ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO CREO 

 

W roku 2019 CREO otrzymało również grant z Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich. To dla nas ogromne wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w 

Polsce, która otrzymała ten grant (otrzymała ją jedynie 1/25 organizacji ubiegających się o 

dotację). Grant będzie realizowany przez okres 30 miesięcy, aż do 31 grudnia 2021 roku. 

Pozyskane środki pozwolą znacznie rozszerzyć działalność programów edukacyjnych w szkołach, 

usprawnić działania organizacyjne, stworzyć podstawy fundraisingu w organizacji oraz doposażyć 

sprzęt i zamienić lokal na większy i przystosowany do osób z niepełnosprawnościami (co też udało 

się zrealizować w roku 2019).  

 

STARSZAKI - KLUB WOLONTARIATU OSÓB STARSZYCH 

 

Projekt Starszaki realizowany jest już od pięciu lat, gdyż jego początki sięgają 2015 roku. W ramach 

projektu grupa kilkunastu seniorów regularnie spotyka się by wspólnie tworzyć rękodzieła, które 

przekazywane są później organizacjom pozarządowym lub instytucjom społecznym, tym samym w 

sposób rzeczowy wspierając ich działalność. Warsztaty prowadzone są przez animatora 

Stowarzyszenia i są bezpłatne dla seniorów. W roku 2020 spotkania zostały przeniesione do biura 

CREO. Z uwagi na panujące warunki pandemiczne działania stacjonarne klubu zostały zawieszone 

do odwołania, jednakże zaangażowane wolontariuszki senioralne były włączane z zdalne działania 

wolontariackie. W roku 2020 Starszaki były utrzymywane ze środków Stowarzyszenia. 

 

PROJEKT MASECZKA SENIORRO 

 

W 2020 roku wraz z Fundacją Veolia Polska, Fundacją Petra senior i Fundacją ORCHidea 

włączyliśmy się w akcję szycia maseczek dla potrzebujących mieszkańców Poznania. Chętni 

wolontariusze i wolontariuszki senioralne (w tym wolontariuszki Klubu Starszaka) włączyli się w 

pomaganie szyjąc maseczki, przygotowując i pakując pakiety materiałów, czy włączając się w 

dystrybucję pakietów do osób szyjących. Następnie gotowe maseczki były bezpłatnie 

przekazywane dla zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych. Łącznie udało się uszyć 15 000 

maseczek ochronnych. 
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PROJEKT BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE 

 

W 2020 roku CREO zrealizowało również projekt BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE. W 

ramach zadania założono kompleksowe działania służące promowaniu aktywności osób z 

niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W tym celu 

zaplanowana została realizacja kampanii społecznej z wykorzystaniem edukacyjnych materiałów 

filmowych sprzyjających wzbudzeniu zainteresowania ww. aktywnościami, zmianie obrazu osób z 

niepełnosprawnościami w świadomości społecznej i przyczyniających się do zmiany 

stereotypowych wyobrażeń na temat niepełnosprawności, czy uprzedzeń wobec osób z 

niepełnosprawnościami (m.in. dwa filmy z udziałem przedstawicielami kadry Polski w rugby na 

wózkach oraz reprezentantki w kajakarstwie) promującą aktywność społeczną i zawodową osób z 

niepełnosprawnościami oraz zachęcającą do ich wspierania poprzez wolontariat. Odbiorcami 

kampanii zostało ponad 110 000 osób co potwierdzają statystyki z mediów społecznościowych. 

Ponadto w ramach projektu zrealizowano warsztaty edukacyjne nt. niepełnosprawności w formie 

online w 30 szkołach w Wielkopolsce, których odbiorcami było ponad 1300 uczniów i uczennic. 

Materiały stworzone podczas kampanii zostały również przesłane do ponad 30 organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 15 firm angażujących się 

w działania CSR. Projekt realizowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

PROJEKT ZIELONO MI 

 

W 2020 roku podjęliśmy się również realizacji projektu ZIELONO MI, którego głównym założeniem 

było wdrożenie w Domach Pomocy Społecznej elementów hortiterapii. Projekt objął ostatecznie 5 

Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu (DPS Bukowska, DPS Konarskiego, DPS Niedziałkowskiego, 

DPS Pokrzywno i DPS Ugory), a jego realizację wsparło blisko 100 wolontariuszy i wolontariuszek 

CREO oraz 5 firm w ramach wolontariatu pracowniczego. W ramach przedsięwzięcia stworzone 

zostały dwa filmy - jeden nt. hortiterapii, drugi to tutorial nt. tworzenia terrariów z roślinami, które 

pomogły zarówno mieszkańcom i mieszkankom oraz wolontariuszom zwiększyć wiedzę nt. 

hortiterapii, jako ciekawej formy aktywizacji i integracji. Podczas projektu stworzono też Lasy w 

Słoiku, które trafiły do pokoi mieszkańców i mieszkanek DPS oraz zakupiono dodatkowe rośliny do 
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części wspólnych, wprowadzając w ten sposób elementy hortiterapii do 5 Domów Pomocy 

Społecznej. Projekt realizowany był do 31 grudnia 2020. Projekt został sfinansowany ze środków 

Urzędu Miasta Poznania oraz wsparcia udzielonego przez firmy uczestniczące w przedsięwzięciu co 

pozwoliło rozszerzyć pierwotnie planowaną skalę projektu. 

 

PROJEKT „INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – TO MOŻLIWE! 

 

W 2020 roku zrealizowaliśmy projekt pn. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami - to 

możliwe! ze środków Gminy Oborniki. W ramach projektu zorganizowaliśmy kompleksowe 

działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z 

niepełnosprawnościami oraz ich rodzin z lokalną społecznością. W tym celu przedstawiciele kadr 

instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wolontariusze 

wzięli udział w zdalnych warsztatach, zapewniliśmy doradztwo ekspertów w zakresie działań 

integrujących, przeprowadzona została zdalna akcja wolontariacka na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz zdalna kampania społeczna informująca o potrzebie i 

możliwościach wspierania osób z niepełnosprawnościami. Odbiorcy otrzymali także zestaw trzech 

publikacji, które zawierać będą szereg wskazówek i przykładów jak tworzyć działania włączające 

osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwo. Forma działań została dostosowana do 

ograniczeń związanych ze stanem pandemicznym. Łącznie działania projektowe objęły 34 

wolontariuszy i wolontariuszek oraz 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami terenie gminy Oborniki. Projekt realizowany był do 30 listopada 2020 r. 

 

PROJEKT SZACUN DLA WSZYSTKICH 

 

W terminie 1.11 – 21.11.2020 realizowaliśmy projekt SZACUN DLA WSZYSTKICH, którego głównym 

założeniem był rozwój tolerancyjnej i pełnej szacunku wobec innych postawy wśród poznańskiej 

młodzieży poprzez organizację kompleksowych działań edukacyjnych i wychowawczych. W każdej 

z placówek włączonych w projekt zaplanowano realizację dwóch różnych warsztatów (warsztaty 

nt. starości oraz warsztaty nt. niepełnosprawności), których założeniem było przybliżenie 

zagadnień związanych ze starością i niepełnosprawnością. Zaplanowane w projekcie warsztaty 

miały za zadanie w szczególności zbudowanie w odbiorach większego zrozumienia, szacunku, 

akceptacji i empatii wobec osób mniej sprawnych i starszych od nich, tak aby przeciwdziałać w ten 
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sposób przejawom dyskryminacji, ale też zachęcić do kontaktu i działań na rzecz tych grup 

społecznych (np. w formie wolontariatu). Ponadto w każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie 

przeprowadzono kampanię społeczną zwiększającą świadomość w temacie dyskryminacji i 

wykluczenia osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwa, a także 

propagującą akceptację, szacunek i empatię wobec osób starszych i mniej sprawnych (w tym 

rówieśników). Kampania wpisała się w II Poznański Tydzień Tolerancji (16-22.11.2020). Działania 

podjęte w projekcie miały charakter zdalny, z uwagi na konieczność ich dostosowania do panującej 

sytuacji pandemicznej i zamknięcia szkół. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta 

Poznania. 

 

PROJEKT KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

W terminie 1.04 – 1.12.2020 realizowaliśmy projekt KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI 

SPOŁECZNYCH sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Głównym założeniem 

projektu był rozwój kompetencji społecznych wśród poznańskiej młodzieży poprzez organizację 

kompleksowych zdalnych działań edukacyjnych i wychowawczych. W każdej z placówek 

zrealizowano trzy różne zdalne warsztaty w tematyce: starości, niepełnosprawności oraz 

aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie 

warsztaty miały za zadanie w szczególności zbudowanie w odbiorcach większego zrozumienia, 

szacunku, akceptacji i empatii wobec osób mniej sprawnych i starszych od nich, tak aby 

przeciwdziałać w ten sposób przejawom dyskryminacji, ale też zachęcić do kontaktu i działań na 

rzecz tych grup społecznych (np. w formie wolontariatu). Ponadto w każdej ze szkół uczestniczącej 

w projekcie przeprowadzono kampanię społeczną zwiększającą świadomość w temacie 

dyskryminacji i wykluczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwa, a 

także propagującą akceptację, szacunek i empatię wobec osób starszych i mniej sprawnych (w tym 

rówieśników). Forma działań została dostosowana do ograniczeń związanych ze stanem 

pandemicznym. Łącznie działania projektowe objęły blisko 170 uczniów i uczennic z 5 poznańskich 

szkół. 
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PROJEKT WOLONTARIAT Z KLASĄ 

 

Od 15.09.2020 rozpoczęliśmy projekt WOLONTARIAT Z KLASĄ, którego zakończenie przewidziane 

jest na 28.02.2021. W ramach projektu założyliśmy kompleksowe działania przyczyniające się do 

wzmocnienia 10 szkół z Poznania w rozwijaniu szkolnego wolontariatu. W tym celu 

zrealizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek (przygotowując ich do pełnienia roli 

koordynatorów/koordynatorek grup wolontariackich) oraz uczniów i uczennic (przygotowujące ich 

do roli wolontariuszy/wolontariuszek). W planach projektowych jest również organizacja akcji 

wolontariackich, w których uczniowie i uczennice wraz ze swoimi opiekunami zaangażują się w 

prospołeczne działania na rzecz innych zdobywając niezwykle cenne praktyczne doświadczenia 

społeczne. Forma działań została dostosowana do ograniczeń związanych ze stanem 

pandemicznym. Łącznie w działania projektowe w 2020 roku włączono ponad 250  uczniów i 

uczennic z 10 poznańskich szkół. 

 

UDZIAŁ W 8. TARGACH CSR ONLINE 

 

W terminie 5-9.10.2020 wzięliśmy udział w 8 Targach CSR 2020, poświęconych tematyce 

odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie adresowane było zarówno do 

biznesu, jak i społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Było znakomitą okazję do 

zaprezentowania działań CREO i nawiązania nowych relacji. 

 

LISTA PROJEKTÓW GRANTOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020: 

 

1) DZIAŁAMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań (01.07.2019-

30.11.2020) – projekt realizowany na terenie 25 gmin w powiecie poznańskim gdzie 

utworzone zostały Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w których dzieci i młodzież angażują 

się w wolontariat i działania obywatelskie (m.in. organizują szkolne budżety obywatelskie). 

Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Dotacja z FIO. 

Kwota dotacji 296 675 zł, w tym dotacja CREO: 194 375 zł 

2) WSPARCIE DZIAŁAŃ MISYJNYCH I ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO STOWARZYSZENIA 

CREO (1.07.2019-31.12.2021) – grant otrzymany na wsparcie rozwoju organizacji, w tym 

rozwój sieciowych form wolontariatu szkolnego (programów WIELKODUCHY i 



 

 

 




Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO  KRS 0000218555  REGON 634654720  NIP 779-22-55-681                                                                                               
 www.centrumcreo.pl www.facebook.com/centrumcreo   

   

WOLONTARIAT Z KLASĄ) i wolontariatu senioralnego. Dotacja z NIW w ramach PROO. 

Kwota dotacji: 377 700 zł  

3) KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1.04.2020 do 1.12.2020) - projekt 

realizowany w 5 szkołach z Poznania, w ramach których dzieci i młodzież przeprowadziła na 

terenie szkół kampanię na rzecz szacunku wobec osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami po wcześniejszym udziale w zdalnych warsztatach na temat 

starości, niepełnosprawności i aktywności osób z niepełnosprawnościami. Dotacja z Urzędu 

Miasta Poznania. Kwota dotacji 17 416 zł. 

4) SZACUN DLA WSZYSTKICH (1.11.2020 do 21.12.2020) – tegoroczna edycja projektu 

realizowana była w 5 szkołach z Poznania. W ramach projektu zorganizowano 10 zdalnych 

warsztatów poruszających tematykę starości i niepełnosprawności, uczący zrozumienia 

wraz z kampanią zachęcającą do wolontariatu i promującą postawę szacunku. Dotacja z 

Urzędu Miasta Poznania. Kwota dotacji 10 000 zł. 

5) WOLONTARIAT Z KLASĄ (15.09.2020 do 28.02.2021) - projekt realizowany dla 10 szkół w 

Poznaniu, w których wsparto rozwijanie wolontariatu szkolnego, poprzez zdalne warsztaty 

dla nauczycieli oraz uczniów i uczennic, a także wsparcie przy prowadzeniu akcji 

wolontariackich. Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. Kwota dotacji 35 000 zł.  

6) INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - TO MOŻLIWE! (01.01.2020- 

31.12.2020) - projekt realizowany na terenie gminy Oborniki, w ramach którego podjęto 

kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną 

integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością. Dotacja z 

Gminy Oborniki. Kwota dotacji 3 400 zł 

7) ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW W WIELKOPOLSCE  (01.06.2020 -

30.11.2020) - w ramach projektu w kolejnych 2 DPS w Wielkopolsce wdrożona została 

innowacja zakładająca stałą obecność zwierząt w DPS. Do opieki nad zwierzętami zostali 

przygotowani seniorzy i seniorki, personel DPS oraz wolontariusze i wolontariuszki. Dotacja 

z ROPS. Kwota dotacji: 20 000 zł 

8) BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE (3.09.2020 – 30.11.2020) 

Kampania promująca aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach 

życia społecznego i zawodowego. W ramach projektu stworzono dwa filmy których 

zadaniem była zmiana obrazu osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu 

zrealizowano warsztaty edukacyjne nt. niepełnosprawności w formie online w 30 szkołach 
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w Wielkopolsce. Dotacja ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. Kwota dotacji 80 000 zł. 

9) ZIELONO MI - HORTITERPIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ (25.10.2020 - 31.12.2020) –

projekt wdrożenia hortiterapii w Domach Pomocy Społecznej. Projekt objął ostatecznie 5 

DPS, a jego realizację wsparło blisko 100 wolontariuszy i wolontariuszek oraz 5 firm w 

ramach wolontariatu pracowniczego. Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. Kwota dotacji 33 

770 zł. 

10) MASECZKA SENIORRO – projekt wsparcia potrzebujących seniorów i seniorek z Poznania 

przez dystrybucję maseczek ochronnych uszytych przez wolontariuszy i wolontariuszki 

senioralne. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacja Petra Senior oraz Fundacją 

ORCHidea. Akcję sfinansowano ze środków Fundacji Veolia.  

 

PARTNERZY CREO 

 

W roku 2020 CREO współpracowało z wieloma podmiotami. Były to zarówno instytucje 

publiczne, organizacje pozarządowe oraz sektor biznesu.  

 

Wśród najważniejszych partnerów z instytucji publicznych można wymienić: 

 85 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wielkopolski (z którymi współpracujemy 

w ramach naszych programów edukacyjnych WIELKODUCHY i WOLONTARIAT Z KLASĄ) 

 Urząd Miasta Poznania ( z którym współpracujemy w ramach Zespołu Roboczego ds. 

wolontariatu oraz w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych, realizujemy również liczne projekty dotowane przez Urząd Miasta). 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z którym współpracujemy przy 

upowszechnianiu innowacji społecznych na rzecz osób starszych (jesteśmy zapraszani na 

targi i seminaria jako wystawcy i prelegenci) 

 Centrum Inicjatyw Senioralnych (z którym współpracujemy przy realizacji działań 

związanych z aktywizacją osób starszych) 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (w ramach współpracy prowadzimy na uczelni 

warsztaty dla studentów) 

 Domy Pomocy Społecznej (w ramach współpracy z 6 DPS w Wielkopolsce realizujemy 

liczne akcje międzypokoleniowe oraz projekty innowacyjne na rzecz seniorów) 
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 Ogród Zoologiczny w Poznaniu (w ramach współpracy realizujemy projekt innowacyjny na 

rzecz seniorów) 

 Gmina Oborniki (z którymi współpracujemy przy okazji projektów na terenie gminy 

Oborniki) 

 

Wśród najważniejszych partnerów z sektora pozarządowego możemy wymienić: 

 Stowarzyszenie Metropolia Poznań (w ramach współpracy prowadzimy wspólnie projekt 

DziałaMY) 

 Fundacja Wózkowicze (Trenerzy Fundacji wspierają nas podczas zajęć nt. 

niepełnosprawności w szkołach) 

 Fundacja Petra Senior (w ramach współpracy prowadziliśmy wspólnie projekt Maseczka 

Seniorro) 

 Fundacja ORCHidea (w ramach współpracy prowadziliśmy wspólnie projekt Maseczka 

Seniorro) 

 

Wśród najważniejszych partnerów z sektora biznesu w 2020 roku możemy wymienić firmy 

ARVATO, FRANKLIN TEMPLETON, GSK TECH, ADM, ODDZIAŁ SII POZNAŃ oraz ROCHE POLSKA 

skupionych w ABSL Poland. Dzięki ARVATO udało nam się kolejny raz zorganizować działanie 

Sztabu WOŚP oraz wsparcie dla seniorów. Z firmami Franklin Templeton, GSK Tech, ADM, oddział 

Sii Poznań oraz Roche Polska przeprowadziliśmy akcję wolontariatu pracowniczego w ramach 

projektu Zielono Mi. Blisko 100 wolontariuszy i wolontariuszek własnoręcznie wykonało lasy w 

słoiku tworzone podczas webinaru prowadzonego przez CREO. Kompozycje trafiły do seniorów i 

seniorek z 5 DPS w Poznaniu: Ugory, Bukowska, Niedziałkowskiego, Konarskiego oraz Pokrzywno. 

Rolą CREO było zorganizowanie całej akcji, zdalnych spotkań dla wolontariuszy i wolontariuszek, 

dokonanie zakupu sprzętu, działania transportowe i aktywny udział w akcji.  
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CREO jest Organizacją Pożytku Publicznego.  

Przekaż nam swój 1% podatku. 

 Dziękujemy! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, Grudzień 2020 roku 


