
Z E S T A W I E N I E

dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań gminy o charakterze
pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
i  patologiom  społecznym,  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób  niepełnosprawnych,  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, promocji i organizacji wolontariatu. 

Zadanie: Pomoc społeczna 
Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 25.000,00 zł

Organizacja  pomocy  rodzinom  i  osobom   w   trudnej  sytuacji  życiowej,  poprzez pozyskiwanie i wydawanie
żywności  oraz  zabezpieczenie  niezbędnego sprzętu domowego w celu  poprawy egzystencji  potrzebujących lub
prowadzenie  punktu  pomocy  socjalnej.

1. Świętokrzyski Bank Żywności
Wnioskowana kwota dotacji:   7.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie w ramach zadania prowadzić będzie działalność związaną z pozyskiwaniem, magazynowaniem
i wydawaniem żywności dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez inne organizacje pozarządowe.
Dysponuje odpowiednim lokalem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania.
Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Zarząd Okręgowy
Wnioskowana kwota dotacji:                8.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  proponuje  pomoc  rodzinom  poprzez  przygotowywanie  paczek  świątecznych  z  żywnością,
wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i paczek Mikołajkowych. Dysponuje odpowiednim wkładem oraz
zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta  spełnia  wymogi  określone
w przepisach.

3. Stowarzyszenie ROMI
Wnioskowana kwota dotacji:   25.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie zaplanowało na 2020 r. działalność związaną z pozyskiwaniem, magazynowaniem, wydawaniem
i dostarczaniem do osób niepełnosprawnych żywności. Produkty dla mieszkańców Starachowic odbierane są ze
Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dysponuje odpowiednim lokalem oraz zasobami
kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

Przyznano: 25.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zadanie: Ochrona i Promocja Zdrowia 
Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 20.000,00  zł

Realizacja  programów  edukacyjnych  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  prowadzenie
szkoleń  dla  młodzieży,  kursów  pierwszej  pomocy,  prowadzenie  akcji  promujących  zdrowy  tryb   życia  oraz
propagujących honorowe krwiodawstwo.

1. Stowarzyszenie Aktywności  Społecznej  EVEREST i Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew   Kielecka
Hufiec  Starachowice – oferta wspólna
     Wnioskowana kwota dotacji:                20.000,00 zł
     Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie 



Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenia  proponują  szereg  skoordynowanych  działań,  których  celem jest  podnoszenie  poziomu  wiedzy
i umiejętności adresatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy poprzez warsztaty i spotkania, kursy i szkolenia
z pierwszej pomocy, pokazy pierwszej pomocy i inne. Organizacje posiadają doświadczenie w realizacji tego typu
zadań,  dysponują  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe wykonanie
zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Zarząd Okręgowy
Wnioskowana kwota dotacji:   3.800,00  zł
Przyznana kwota dotacji: 2.500,00 zł                                Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja  proponuje  upowszechnianie  zasad  z  zakresu  promocji  zdrowego  stylu  życia  poprzez  szkolenia,
konkursy  i  prelekcje.  Stowarzyszenie  od  wielu  lat  prowadzi  powyższą  działalność.  Dysponuje  odpowiednim
wkładem, oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi
określone w przepisach.

3. Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego 
Wnioskowana kwota dotacji: 15.000,00  zł
Przyznana kwota dotacji: 6.500,00 zł                                 Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie proponuje szereg spotkań z dziećmi  i  młodzieżą podczas  których będą prowadzone ćwiczenia
z  udzielania  pierwszej  pomocy,  pokaz  sprzętu  i  uświadomienie  młodych  mieszkańców miasta  o  bezpiecznym
wypoczynku  nad  wodą.  Organizacja  dysponuje  odpowiednim  wkładem,  oraz  zasobami  kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

4. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie, Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 
Wnioskowana kwota dotacji: 14.000,00  zł
Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł                                 Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Celem  proponowanego  zadania  jest  poszerzenie  wiedzy  pracowników  jednostek  budżetowych  na  temat
bezpieczeństwa, reanimacji, pierwszej pomocy a także posługiwanie się sprzętem ratowniczym. Stowarzyszenie
dysponuje odpowiednim wkładem, oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania.
Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 20.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zadanie:   Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania
problemów alkoholowych, pomocy rodzinie dysfunkcyjnej (w tym: poradnictwo, terapia, konsultacje, warsztaty,
zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjno - informacyjne, itp. skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów
i dorosłych mieszkańców miasta).

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 75.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
Wnioskowana kwota dotacji:   12.040,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 12.040,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Projekt  zakłada  udzielanie  konsultacji  i  porad  psychologicznych  w  sprawach  związanych  z  patologiami
społecznymi.  Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi powyższą działalność, posiada bardzo duże doświadczenie
w realizacji  tego  typu zadań.  Dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują
prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”
Wnioskowana kwota dotacji: 19.300,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 19.300,00 zł Forma pomocy – wsparcie



Uzasadnienie wyboru oferty:
Projekt zakłada wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną pomoc osobom będącym w kryzysie a także będącym
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dyżury doradców, spotkania konsultacyjno - edukacyjne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta . Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działania
tego  typu.  Dysponuje  odpowiednim  rzeczowym  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe
wykonanie   zadania. Oferta spełnia wymogi określone  w  przepisach.

3. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach
Wnioskowana kwota dotacji:   25.100,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 25.100,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  proponuje  realizację  zadania  z  wykorzystaniem  prowadzonej  przez  siebie  świetlicy  przy  ul.
Harcerskiej  w Starachowicach dla dzieci  i  młodzieży z grup ryzyka w różnych częściach miasta.  W świetlicy
będzie  funkcjonował  punkt  konsultacji,  prowadzone  będą  zajęcia  edukacyjno  -  informacyjne  na  temat
mechanizmów  uzależnienia,  poradnictwo  dla  młodzieży,  interwencje  kryzysowe,  zajęcia  warsztatowe
psychoedukacyjne,  socjoterapeutyczne,  poradnictwo  i  terapia  rodzinna.  Organizacja  od  wielu  lat  prowadzi
z powodzeniem powyższe działania, posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Dysponuje
odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach. 

             Przyznano: 56.440,00 zł                 Pozostało: 18.560,00 zł

Wsparcie działalności klubów abstynenckich na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (m.in.
spotkania integracyjne, promocja abstynencji i trzeźwości, poradnictwo, konsultacje, itp.).

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 25.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 25.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Projekt  zakłada  udzielanie  porad  i  konsultacji  w  sprawach  związanych  z  uzależnieniem,  współuzależnieniem
i przemocą w rodzinie. Stowarzyszenie od  wielu lat prowadzi działania na rzecz osób z problemem alkoholowym
i  członków  ich  rodzin.  Dysponuje  odpowiednim  rzeczowym  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują
prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone  w  przepisach. 

                 Przyznano: 25.000,00 zł                   Pozostało: 0,00 zł

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych w starachowickich placówkach oświatowych (programy
dot. profilaktyki uzależnień realizowane w godzinach pozalekcyjnych przez osoby posiadające uprawnienia w tym
zakresie).

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 40.000,00 zł

1. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach
Wnioskowana kwota dotacji: 40.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 40.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja  zaproponowała  działania  w  ramach  programu  „Spójrz  Inaczej”  z  którymi  planuje  dotrzeć  do
wszystkich starachowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez zajęcia warsztatowe z uczniami
i w zależności od zapotrzebowania powstaną grupy wsparcia dla rodziców. Organizacja dysponuje odpowiednim
wkładem oraz zasobami kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe wykonanie  zadania.  Oferta spełnia wymogi
określone w przepisach. Jest to jedyna oferta złożona na to zadanie. 

                     
   Przyznano: 40.000,00 zł                 Pozostało: 0,00 zł



Realizacja pozalekcyjnych, ogólnodostępnych zajęć z elementami profilaktyki uzależnień,  promujących zdrowy styl
życia wśród dzieci  i młodzieży z zakresu sportu – organizowanych na terenie miasta.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 117.000,00 zł

1. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”
Wnioskowana kwota dotacji:    95.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 37.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta  zawiera  propozycję  zajęć  pozalekcyjnych  w  formie  gry  w  piłkę  nożną  dla  różnych  grup  wiekowych
w  wielu  częściach  miasta.  Organizacja  dysponuje  odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Katolicki Ludowy Klub Sportowy „Juventa-Kobex”
Wnioskowana kwota dotacji: 14.300,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub  proponuje  zajęcia  lekkoatletyczne  dla  dziewcząt  i  chłopców z  terenu  miasta  Starachowice.  Organizacja
dysponuje  odpowiednią  bazą  do  prowadzenia  zajęć  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe
wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

3. Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice
Wnioskowana kwota dotacji:   51.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 13.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. Organizacja dysponuje odpowiednim
wkładem oraz zasobami kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe wykonanie  zadania.  Oferta spełnia wymogi
określone w przepisach.

4. Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit”
Wnioskowana kwota dotacji:                19.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje ciekawą formę spędzania czasu wolnego polegającą na grze w szachy a przy tym uczy dzieci
i młodzież twórczego myślenia. Organizacja dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

5. Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking”
Wnioskowana kwota dotacji:   6.600,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje szereg zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie siłowni przy ul. Borkowskiego w Starachowicach.
Oferta spełnia warunki konkursowe, oferent zapewnia odpowiednie warunki dzieciom i młodzieży do korzystania
z zajęć pozalekcyjnych. Organizacja dysponuje odpowiednim lokalem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują
prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

6. Klub Sportowy „Dragon”                                                                                                        
Wnioskowana kwota dotacji:   20.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zawiera ciekawy program zajęć pozalekcyjnych, obejmujący elementy sztuk walki, dzięki którym młody
człowiek  uczy się  samodyscypliny.  Organizacja  dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,
które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

7. Starachowicki Klub Sportowy „STAR” 1926
Wnioskowana kwota dotacji:   5.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie



Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub  proponuje  zajęcia  dla  dzieci  i  młodzieży  z  zakresu  nauki  boksu.  Organizacja  dysponuje  odpowiednim
wkładem oraz zasobami kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe wykonanie  zadania.  Oferta spełnia wymogi
określone w przepisach.

8. Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego
Wnioskowana kwota dotacji: 12.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferent  proponuje  naukę  pływania  i  zapoznanie  się  z  elementami  ratownictwa  na  zajęciach  na  basenie
w Starachowicach. Organizacja dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi,  które gwarantują
prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

9. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Wnioskowana kwota dotacji: 30.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 18.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferent  proponuje  spędzanie  pozaszkolnego  czasu  wolnego  na  zajęciach  z  nurkowania  na  basenie
w Starachowicach. Organizacja dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi,  które gwarantują
prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

10. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Absolwenci”
Wnioskowana kwota dotacji:   9.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje zajęcia dla dziewcząt i chłopców z gry w siatkówkę. Organizacja dysponuje odpowiednią bazą do
prowadzenia zajęć oraz zasobami kadrowymi,  które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia
wymogi określone w przepisach.

11. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „GRACZ”
Wnioskowana kwota dotacji: 16.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub  proponuje  zajęcia  dla  dziewcząt  z  gry  w  koszykówkę.  Organizacja  dysponuje  odpowiednią  bazą  do
prowadzenia zajęć oraz zasobami kadrowymi,  które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia
wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 117.000,00 zł                 Pozostało: 0,00 zł

Realizacja pozalekcyjnych, ogólnodostępnych zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl
życia wśród dzieci  i młodzieży z zakresu rekreacji i turystyki.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 38.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST
Wnioskowana kwota dotacji: 30.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 15.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Ciekawa  forma  spędzania  czasu  na  terenie  Gminy  Starachowice.  Dzieci  i  młodzież  uczestniczyć  m.in.  będą
w  organizowanych  „Młodzieżowych  strefach  aktywności”,  gdzie  będą  mogły  korzystać  z  wielu  atrakcji.
Organizacja  dysponuje  odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe
wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice
Wnioskowana kwota dotacji:               15.500,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 9.080,00 zł Forma pomocy – wsparcie



Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zawiera ciekawy program zajęć pozalekcyjnych dla różnych grup wiekowych w postaci aktywnej rekreacji
oraz nabywania nowych umiejętności. Będą to zajęcia teoretyczne, praktyczne i plenerowe. Organizacja dysponuje
odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach.

3. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”
Wnioskowana kwota dotacji:    8.700,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie proponuje szereg zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Świetlicy „Motylkowe
Wzgórze”  oraz  na  krytej  pływalni  w  Starachowicach.  Organizacja  dysponuje  odpowiednim  wkładem  oraz
zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta  spełnia  wymogi  określone
w przepisach. 

4. Fundacja „Kukułeczka”
Wnioskowana kwota dotacji:   7.920,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 7.920,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferent  proponuje ciekawą formę spędzenia czasu wolnego na dla dzieci i młodzieży poprzez ogólnodostępne
zajęcia ze śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Organizacja dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami
kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 38.000,00 zł                         Pozostało: 0,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, grup młodzieżowych, konsultacji,
realizację programów profilaktyczno - edukacyjnych, kampanii informacyjnych itp. dla dzieci, młodzieży, rodziców,
opiekunów i dorosłych mieszkańców miasta.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 20.000,00 zł

1. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach                                            
Wnioskowana kwota dotacji: 20.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 20.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Projekt  zakłada  realizację  programów  profilaktycznych  z  zakresu  przeciwdziałania  narkomanii  poprzez
prowadzenie  grup  terapeutycznych,  terapii  indywidualnej  oraz  prowadzenie  punktu  konsultacyjnego.
Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi powyższą działalność, posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji tego
typu  zadań.  Dysponuje  odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe
wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. Jest to jedyna oferta złożona na to zadanie. 

          Przyznano: 20.000,00 zł                         Pozostało: 0,00 zł

Zadanie:  Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 
Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 137.000,00 zł

Prowadzenie  placówek wsparcia przez  organizacje  pozarządowe działające na rzecz  osób niepełnosprawnych,
udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej, integracja środowisk osób niepełnospraw-
nych (m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, imprez rekreacyjnych i kulturalnych).

1. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie 
Wnioskowana kwota dotacji:   7.272,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 7.272,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
W ramach realizacji zadania stowarzyszenie planuje organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. Świętokrzyski
turniej  golfa  i  piłki  nożnej  7-osobowej  Olimpiad  Specjalnych dla  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną.



Dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania.
Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Starachowicki Klub „AMAZONEK”
Wnioskowana kwota dotacji: 43.370,00  zł
Przyznana kwota dotacji: 37.884,00  zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  od  wielu  lat  prowadzi  działalność  dotyczącą  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  -  przede
wszystkim kobietom po mastektomii. Organizacja planuje zajęcia z psychologiem, rehabilitantem jak i wyjazdy
rekreacyjne  dla  członkiń  stowarzyszenia.  Dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

3. Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus  Starachowice”
Wnioskowana kwota dotacji: 60.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 54.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  od  wielu  lat  prowadzi  działalność  dotyczącą  pomocy osobom niepełnosprawnym.  W ramach
zadania planuje wielokierunkowe działania z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
w tym: zajęcia z fizjoterapeutą, grupy wsparcia, które odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia. Planowane są
również wyjazdy i  spotkania integracyjne. Dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

4. Polski Związek Niewidomych, Okręg Świętokrzyski, Koło w Starachowicach
Wnioskowana kwota dotacji: 15.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  od  wielu  lat  prowadzi  działalność  dotyczącą  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  przede
wszystkim niewidomym i słabowidzącym. Organizacja planuje zajęcia z optykiem, informatykiem, jak również
spotkania  integracyjne  z  okazji  Dnia  Kobiet  i  Świąt  Wielkanocnych.  Dysponuje  odpowiednim wkładem oraz
zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta  spełnia  wymogi  określone
w przepisach.

5. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”
Wnioskowana kwota dotacji: 35.200,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 20.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie w ramach zadania planuje przeprowadzenie warsztatów rozwijających funkcje rozwojowe osób
niepełnosprawnych,  rozwijania  umiejętności  społecznych,  funkcji  samoobsługi,  organizację  Dni  Godności  oraz
warsztaty wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodatkowo zaplanowane są wyjścia na krytą
pływalnię. Dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie
zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

6. Fundacja „Nasze Zdrowie”
Wnioskowana kwota dotacji:   7.844,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 7.844,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja prowadzi  działalność dotyczącą pomocy osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu sprawności
psychofizycznej. Oferent proponuje cykl zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą arteterapii, łączących różne
dziedziny sztuki tj. plastyczne, teatralne, myzykoterapii oraz wyjazd podopiecznych fundacji do teatru. Dysponuje
odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach.

            Przyznano: 137.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł



Zadanie:  Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Opracowanie  i  realizacja zajęć  psychoedukacyjnych dla dzieci  i  młodzieży  uczących umiejętności  społecznych
z zakresu profilaktyki – zajęcia indywidualne i grupowe – organizowanych na terenie miasta.

Kwota zabezpieczona na realizacje zadania – 7.500,00 zł

1. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach
Wnioskowana kwota dotacji:    7.500,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 7.500,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta  skierowana  jest  do  dzieci  i  młodzieży  doświadczających  przemocy  w  środowisku  rówieśniczym  lub
w domu. Stowarzyszenie proponuje  grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne oraz
spotkania grupy socjoterapeutycznej.  Organizacja od wielu lat  prowadzi  powyższą działalność,  posiada bardzo
duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Organizacja dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami
kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. Jest
to jedyna oferta złożona na to zadanie.

Przyznano: 7.500,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zorganizowanie  tygodniowych  warsztatów  o  charakterze  edukacyjno  -  integracyjnym  dla  matek  z  dziećmi,
służących rozwijaniu i umacnianiu więzi matka-dziecko, budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku bez
używania przemocy.

Kwota zabezpieczona na realizacje zadania – 17.000,00 zł
      
1. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach

Wnioskowana kwota dotacji: 17.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 17.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie proponuje wyjazd do atrakcyjnego miejsca podczas wakacji  matek z dziećmi wraz z zajęciami
terapeutycznymi  dla  uczestników  wyjazdu.  „Zdrowa  Szkoła”  od  wielu  lat  prowadzi  działalność  z  zakresu
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  posiada  bardzo  duże  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  zadań.
Organizacja  dysponuje  odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe
wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. Jest to jedyna oferta złożona na to zadanie.

Przyznano: 17.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Prowadzenie wsparcia i terapii grupowej, indywidualnej dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc –
organizowanych na terenie miasta.

Kwota zabezpieczona na realizacje zadania – 23.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”
Wnioskowana kwota dotacji:    23.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 18.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie

Uzasadnienie wyboru oferty:
W ramach zadania Stowarzyszenie proponuje dyżury doradców w Centrum Interwencji Kryzysowej, prowadzenie
psychoedukacyjnej grupy „Radzenie sobie z przemocą”, konsultacje psychologiczne i prawne dla dzieci młodzieży
i  rodziców oraz organizację konferencji  nt.  przeciwdziałania przemocy.  Stowarzyszenie  od wielu lat  prowadzi
powyższą działalność, posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Organizacja dysponuje
odpowiednim  wkładem  oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
Wnioskowana kwota dotacji:   9.030,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł Forma pomocy – wsparcie



Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie proponuje porady z terapeuta dla osób borykających się z problemem przemocy w rodzinie, niskiej
samooceny,  brakiem  umiejętności  życiowych.  Organizacja  od  wielu  lat  prowadzi  działania  na  rzecz  osób
z  problemem  alkoholowym  i  członków  ich  rodzin.  Dysponuje  odpowiednim  rzeczowym  oraz  zasobami
kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie   zadania. Oferta spełnia wymogi określone  w  przepisach.

Przyznano: 23.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zadanie: Promocja i Organizacja Wolontariatu
Kwota zabezpieczona na realizacje zadania – 8.000,00 zł

Szkolenie wolontariuszy i promocja wolontariatu na terenie Gminy  Starachowice.

Przyznano: 0,00 zł Pozostało: 8.000,00 zł

PREZYDENT MIASTA
    STARACHOWICE

      /-/
       Marek Materek


