
  

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU 

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Prezydent Miasta, na  podstawie opinii komisji konkursowej   

przyznał dotacje następującym podmiotom: 
 

Lp.  
Nazwa Oferenta NAZWA ZADANIA 

Oferta 
kompletna 

tak/nie 

Wartość 
punkto

wa 

Przyznana 
kwota 
dotacji 

1.  

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. (szkoła 
podstawowa) 

 

Tak 7,17 8 000,00 

2.  

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.(gimnazjum) 
 

Tak 7,17 8 000,00 

3.  
Stowarzyszenie LGD „CICHA SŁAWA” 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych                                             

( świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. 

 

Tak 6,50 25 500,00 

4.  
Stowarzyszenie LGD „CICHA SŁAWA” 

edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  i wychowawców, służące przeciwdziałaniu   uzależnieniom  i sytuacjom  

kryzysowym; 

Tak 6,66 10 000,00 

5.  
Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „ZAWISZA” FSE  

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych                                          

( świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. 

 

Tak 8,17 20 000,00 

6.  
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
„Nowe Życie”  

Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  

 i wychowawców, służące przeciwdziałaniu        
  uzależnieniom  i sytuacjom kryzysowym. 

Tak 7,50 19 000,00 

7.  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 8,67 47 000,00 

8.  Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„KAMIENNA” w Skarżysku-Kamiennej 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. ( program  korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy i specjalistyczna pomoc dla osób 

doznających przemocy w rodzinie. 

Tak - rezygnacja 

9.  
Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna 
Pomoc” 

Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu    uzależnieniom  i sytuacjom 

kryzysowym.. 

Tak 6,83 24 000,00 

10.  
Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna 
Pomoc”  

Organizacja wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych                                          

( świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. 

Tak 7,00 65 100,00 

11.  
Rzymsko-Katolicka Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP                      
w Skarżysku-Kamiennej 

Organizacja wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych                                          

( świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych 

Tak 7,17   17 000,00 

12.  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. 

Tak 8,17 29 500,00 

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. (gimnazjum) 

Tak 7,33 8 000,00 



 

 

 

14.  

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. (szkoła 

podstawowa) 

 

tak 7,66 8 000,00 

15.  
Stowarzyszenie  WIEDZA I ROZWÓJ 

Organizacja wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych               ( 
świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. 

 

Tak 8,33 23 700,00 

16.  
Stowarzyszenie  WIEDZA I ROZWÓJ 

Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie 

działań  na  rzecz dożywiania. 
  

Tak 8,00 
41 100,00 

17.  
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 7,83 13 000,00 

18.  
Parafia Rzymsko-Katolicka MBO                  
w Skarżysku-Kamiennej 

Realizacja  programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie 

działań na  rzecz dożywiania. 

 

Tak 7,50 23 500,00 

19.  
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 7,67 8 000,00 

20.  
Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ                    
w Skarżysku-Kamiennej  

Organizacja wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci uczestniczących  w  programach opiekuńczo wychowawczych                                            

( świetlice środowiskowe) połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. 

 

Tak 7,83 17 000,00 

21.  Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ                    
w Skarżysku-Kamiennej 

Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań  

na  rzecz dożywiania. 

Tak 7,67 29 500,00 

22.  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań  

na  rzecz dożywiania. 

Tak 7,33 29 500,00 

23.  
Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO  

Terapia i rehabilitacji oraz  poradnictwo dla osób uzależnionych  i współuzależnionych od środków psychoaktywnych  , realizacja 

programów profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży  z zakresu przeciwdziałania narkomanii, rekomendowanych przez 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ( 45 000,00 zł). 

Tak 8,17 60 000,00 

24.  
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 6,33 15 000,00 

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 6,83 20 000,00 

 
26.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Parafii NSJ  w Skarżysku-Kamiennej 

Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  

 i wychowawców, służące przeciwdziałaniu        
 uzależnieniom  i sytuacjom kryzysowym. 

 

Tak 7,50 1 600,00 

27.  
Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża  

Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców  

 i wychowawców, służące przeciwdziałaniu        
 uzależnieniom  i sytuacjom kryzysowym. 

Tak 6,67 7 000,00 

 

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 8,67 7 000,00 

i. 2
8 

28.  
Stowarzyszenie Akademia 
Holistyczna 

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, zimowisk 

Tak 5,83 10 000,00 

razem                                            595 000,00 



 

 

   

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU 

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Prezydent Miasta, w oparciu o opinię komisji konkursowej  
 przyznał dotacje następującym podmiotom: 

 

Lp. 

 

Nazwa Oferenta NAZWA ZADANIA 

Oferta 

kompletn

a tak/nie 

Wartość 

punktowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1. 
Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie  wspieranie  inicjatyw  współzawodnictwa sportowego  realizowanego przez organizacje   nie będące klubami sportowymi 

Tak 7,34 2 500,00 

2. 
Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów 

wspieranie realizacji programów   masowego upowszechniania aktywności  fizycznej w różnych   środowiskach i  grupach społecznych 

realizowane przez  organizacje nie będące klubami  sportowymi 

Tak 8,84 2 500,00 

 

3. 

Stowarzyszenie Aktywizacji 

Zawodowej osób    

Niepełnosprawnych „Chcieć Znaczy 

Móc” 

promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz systemu rekreacji jako formy rehabilitacji 
Tak 7,50 1 160,00 

 

4. 

Skarżyski Klub Sportów Walki  

KYOKUSHIN KARATE  
wspieranie  inicjatyw  współzawodnictwa sportowego  realizowanego przez organizacje   nie będące klubami sportowymi 

Tak 7,84 10 000,00 

5. 
Polski Związek Głuchych promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz systemu rekreacji jako formy rehabilitacji; 

Tak 6,84  1 120,00 

razem 
17 280,00 



 

 

 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU 

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  Prezydent Miasta, w oparciu o   opinię komisji konkursowej   

przyznał dotacje następującym podmiotom: 

 

Lp. 

 

Nazwa Oferenta NAZWA ZADANIA 

Oferta 

kompletn

a tak/nie 

Wartość 

punktowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów  

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 7.30 1 500,00 

2. 
Stowarzyszenie Harcerstwa 

Katolickiego ZAWISZA  FSE  
Wspieranie  różnych  form edukacji  kulturalnej w tym patriotycznej mieszkańców miasta Skarżyska- Kamiennej. 

Tak 5,60 3 000,00 

3. 

Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 

AKTYWNI  

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 5,30 12 000,00 

 

4. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Parafii NSJ 

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 7.50 2 500,00 

5. Fundacja Daj Szansę Ochrona i promocja  dóbr  kultury oraz  miejsc pamięci narodowej przez  sprawowanie opieki, mecenat   oraz publikację wydawnictw 
Tak 8.80 3 000,00 

6. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 8.60 7 000,00 

7. Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia 
Wspieranie  działań promocyjno- informacyjnych dla grup i osób indywidualnych korzystających  z form i propozycji kulturalno-  

turystycznych miasta i okolic 

Tak 6.30 5 000,00 

8. Fundacja ARTLAND 

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 7.0 8 500,00 

9. Fundacja ARTLAND 

Upowszechnianie przemian   kulturowych  miasta poprzez  formy  edukacyjno-wychowawcze,   rozwijające   

ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców Skarżyska – Kamiennej   będących  jednocześnie promocją  

kulturową miasta. 

Tak 6.50 5 000,00 

razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      47 500,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU 

Na zadania z zakresu  pomocy społecznej Prezydent Miasta, w oparciu o opinię komisji konkursowej  

 przyznał dotacje następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa oferenta NAZWA ZADANIA 

Oferta 

kompletn

a Tak/nie 

Wartość 

punktowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1 Polski Związek Niewidomych 
Pomoc rzeczowa, żywnościowa i  niematerialna dla rodzin i osób ubogich  lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu 
Tak 8,00 2 500,00 

2 Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz  wsparcie w wychodzeniu z bezdomności Tak 9,33 35 000,00 

razem 37 500,00 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU 

Na zadania z zakresu ochroni i promocji zdrowia Prezydent Miasta, w oparciu o opinię komisji konkursowej   

przyznał dotacje następującym podmiotom: 
 

Lp. 

 

Nazwa oferenta 

 

NAZWA ZADANIA 

Oferta 

kompletn

a Tak/nie 

Wartość 

punktowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1 Skarżyski Klub Amazonek Działalność  profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia.  Tak 7,33 6 000,00 

2 
Stowarzyszenie Honorowych 

Dawców Krwi RP  KK HDK "DAR 

SERCA" 

Wspieranie akcji  honorowego oddawania  krwi.  

Tak 7,83 4 000,00 

3 Polski Związek Niewidomych Działalność  profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie  ochrony  zdrowia.  Tak 7,33 7 000,00 

4 
Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 

AKTYWNI 

Promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań  zdrowotnych.  
Tak 6,17 10 000,00 

5 Oddział Rejonowy PCK Wspieranie akcji honorowego oddawania  krwi. Tak 6,83 7 000,00 

6 Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
Wspieranie opieki  paliatywnej i  hospicyjnej, wspieranie opieki  nad  osobami chorymi i starszymi, wolontariat  

 hospicyjny.  
Tak 7,17 10 000,00 

razem 44 000,00 


