
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Skarżysko-Kamienna na 2015 rok  z zakresu 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, ogłoszonego             

dniu 19 grudnia 2015 roku 
 

Lp. 
 

Nazwa Oferenta 
NAZWA ZADANIA 

Oferta 
komplet

na 
tak/nie 

Wartość 
punkto

wa 

Przyznana 
kwota 
dotacji 

1. 

Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża  

poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków 

psychoaktywnych -     prowadzenie punktu  konsultacyjnego,  realizacja 

programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii  

Nie - - 

2. 
Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  

 i wychowawców, służące przeciwdziałaniu    uzależnieniom  i sytuacjom 

kryzysowym; 

Nie - - 

 
3. Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 7,50 20 000,00 

 
4. 

Skarżyskie Towarzystwo Sportowe 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 7,34 7 520,00 

5. 

Skarżyskie Towarzystwo Sportowe  

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 7,34 7 520,00 

6. 
Rzymsko-Katolicka Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Skarżysku-Kamiennej 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 7,80 44 130,00 

7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
„Nowe Życie”  

edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców i wychowawców, 

służące przeciwdziałaniu   uzależnieniom  i sytuacjom kryzysowym; 

Tak 6,84 17 000,00 

8. 

Fabryka Aktywności Młodych z 
Gorzowa Wielkopolskiego 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Nie - - 

9. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Parafii NSJ  w Skarżysku-Kamiennej 

terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych  i współuzależnionych  od  alkoholu, propagowanie 

trzeźwości , udzielanie pomocy i wsparcia  w zakresie przemocy; 

Tak 7,84 1 650,00 

10. 

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w 
Skarżysku-Kamiennej  

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 7,50 26 280,00 

11. 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„KAMIENNA” w Skarżysku-Kamiennej 

terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych  i współuzależnionych  od  alkoholu, propagowanie 

trzeźwości , udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy; 

Tak 8,00 40 000,00 

12. 

Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 5,84 7 520,00 

13. 

Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 5,84 7 520,00 

14. 

Piłkarska Akademia Skarżyska  

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 7,66 7 520,00 

15. 

Klub Sportów Walki KIOKUSHIN 
Karate  

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 7,67 20 000,00 



 

 

 

 

 

16. 

Stowarzyszenie LGD „CICHA SŁAWA” 
terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych  i współuzależnionych  od  alkoholu, propagowanie 

trzeźwości , udzielanie pomocy i wsparcia  w zakresie przemocy; 

Tak 5,50 
10 000,00 

17. 

Stowarzyszenie LGD „CICHA SŁAWA” 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 6,50 32 130,00 

18. 

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO 

poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków 

psychoaktywnych -  prowadzenie punktu  konsultacyjnego,  realizacja 

programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii ( 45 000 zł); 

Tak 8,50 60 130,00 

19. 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 6,84 26 100,00 

20. 

Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „ZAWISZA” FSE 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 7,84 22 000,00 

21. 

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna 
Pomoc” 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 7,00 60 000,00 

22. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna 
Pomoc” 

edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  i wychowawców, 

służące przeciwdziałaniu   uzależnieniom  i sytuacjom kryzysowym; 

Tak 6,17 25 000,00 

23. 

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa 
w Skarżysku-Kamiennej  

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 8,34 61 780,00 

24. 

Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ w 
Skarżysku-Kamiennej 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 7,84 44 130,00 

25. 

Stowarzyszenie „Towarzystwo 
Impuls” 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 5,50 15 000,00 

26. 

Uczniowski Klub Sportowy RELAKS 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska; 

Tak 8,00 2 550,00 

27. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

uczestniczących  w tych programach  ( świetlice środowiskowe) 

Tak 6,84 22 000,00 

28. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta w tym:  zajęcia 

pozalekcyjne, półkolonie, zimowiska 

Tak 8,84  7 520,00 

razem 595 000,00 


