Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

Nazwa projektu

Nazwa organizacji

Możliwy do realizacji
(proszę podać nazwę zadania zgodnie z
przesłanymi propozycjami zadań na
rok 2016)

Niemożliwy do
realizacji
(proszę uzasadnić
powód, w przypadku
braku środków na
realizacje zadania,
proszę wskazać
również
zasadność/brak
zasadności realizacji
pod względem
odpowiedzi na
potrzeby środowiska
lokalnego)

Nazwa Wydziału: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Razem
w Przyszłość

brak środków;
brak szczegółowych
informacji dotyczących
możliwości realizacji
przez organizację.
brak środków

„Pudełko Życia”

„Zdążyć
przed czerniakiem”

Stowarzyszenie Razem
w Przyszłość
Polski Związek Niewidomych

„Homer na
szlaku i scenie”
Stowarzyszenie Razem do celu
Nowoczesne terapie dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży EEG Biofidbeck Tomatis

Akademia Zdrowia i Urody
Serce pełne warzyw i owoców-tak dla

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie

Rehabilitacja dla dorosłych
niepełnosprawnych mieszkańców
Dąbrowy Górniczej z wadą narządu
wzroku.
Rehabilitacja i terapia dla
niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
metodą EEG Biofeedback i metodą
Tomatisa.
brak środków
brak środków

Uwagi dodatkowe
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transplantacji

Diabetyków

DOLCEVITA Ulica zdrowia

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Astmooddech

brak środków

Stowarzyszenie Bądź sobą

zadanie realizowane
przez MOPS.
zadanie winno być
rozpatrywane w
obszarze:
bezpieczeństwo i
pierwsza pomoc.
Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
z terenu Gminy
Dąbrowa Górnicza jest
realizowane m.in.:
poprzez zlecenie
zadania:
- Rehabilitacja
ruchowa dla dorosłych
niepełnosprawnych
i przewlekle chorych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej z dysfunkcją
narządów ruchu;
- Rehabilitacja dla
dorosłych
niepełnosprawnych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej z wadą
narządu wzroku.
Ponadto zadanie
realizowane jest przez
ŚDS, WTZ „Otwarte

Z astmą da się żyć
Seria szkoleń i prelekcji
Dodatkowe dyżury zespołu
podstawowego na potrzeby
zabezpieczenia medycznego miasta
podczas zwiększonego ryzyka wystąpienia
nagłych stanów zdrowotnych

Ochotnicza Straż Pożarna
Dąbrowa Górnicza
Śródmieście

Stowarzyszenie
Krokus

Świetlica dla
osób
niepełnosprawnych

brak środków
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Serca” oraz DDPS.
- brak środków;
- brak szczegółowych
informacji dotyczących
możliwości realizacji
przez organizację.
Na terenie gminy
funkcjonuje
środowiskowy dom
samopomocy
przeznaczony dla osób
przewlekle psychicznie
chorych,
upośledzonych
umysłowo,
wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia
czynności
psychicznych, na 60
miejsc. Jest placówką
pobytu dziennego typu
A,B
i C.

Fundacja Imago
Program asystencki na rzecz rodzin z
niepełnosprawnymi osobami zależnymi
Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy
Sami

Środowiskowy dom samopomocy
typ B

Rehabilitacja Chorych na Stwardnienie
Rozsiane mieszkańców Dąbrowy Górniczej i
ich rodzin z alternatywą na życie

Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane
i Ich Opiekunów

Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych
niepełnosprawnych i przewlekle
chorych mieszkańców Dąbrowy
Górniczej
z dysfunkcją narządów ruchu.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień

CIVITAS
Teatr Życia

Co roku w listopadzie
w ramach
Dąbrowskich Dni
Profilaktyki w szkołach
organizowane są
spektakle teatralne o
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charakterze
profilaktycznym dla
dzieci
z klas I-III ze szkół
podstawowych. Tą
formą objętych jest
corocznie ok. 14 szkół
(800 dzieci).
Fundacja Godne Życie

Klub „Wesołego
Małolata”

Fundacja Godne Życie

Klub „Aktywnego
Małolata”

Fundacja Godne Życie

Klub „Zdolnego
Małolata”

Fundacja Godne Życie

Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w
ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w
poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.
Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w
ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w
poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.
Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w
ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w
poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.
Udzielanie porad prawnych w zakresie
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Dąbrowskie
Poradnie Prawne
„PARAGRAF”

rozwiązywania problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

Działalność CIS jest
dofinansowana ze
środków gminy
poprzez udzielenie
dotacji podmiotowej.
Realizacje zadania jak
w pkt.20 mając na
uwadze grupę
beneficjentów

„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”

„Wsparcie dla uzależnionych”

„Uwierzyć w siebie”
Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z
Dąbrowy Górniczej.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

Caritas

Prowadzenie Noclegowni dla
Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej wraz
z realizacją programu profilaktycznego.

Caritas

- zadanie jest
realizowane pn.
„Prowadzenie
Noclegowni dla
Bezdomnych z
Dąbrowy Górniczej
wraz z realizacją
programu
profilaktycznego”.

„Znajdź drogę do…”
Program profilaktyczno-terapeutyczny.

Stowarzyszenie Małolat

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w
formie opiekuńczej „ Świetlica Małolat’’

Twój Głos w sprawie „U’’ lub „ Mam
marzenia a nie uzależnienia”

Stowarzyszenie Małolat

Zadanie planowane
w obszarze: pomoc
społeczna.

Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w
ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w
poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.
od października
w dąbrowskich

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

gimnazjach przez
specjalistów od
narkotyków
prowadzony będzie
program profilaktyki
uzależnień. Program
będzie obejmował
młodzież gimnazjalną,
rodziców i rady
pedagogiczne,
realizowane przez
WZA.
Stowarzyszenie Dar Serca

Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
w ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii,
w poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Stowarzyszenie Dar Serca

WZA realizuje
programy
w ramach
Dąbrowskich Dni
Profilaktyki w szkołach
z oddziałami
przedszkolnymi.

Czym skorupka za młodu nasiąknie....

KLUB BLOK

„Życie w trzeźwości naszym celem”

„Bądź trzeźwy”

KLUB BLOK

Organizowanie i rozwijanie różnych
form uczestnictwa osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin w życiu
społeczności lokalnej (wsparcie
środowiska abstynenckiego,
indywidualne oraz grupowe
samokształcenie).
Programy na rzecz propagowania
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trzeźwości przez organizacje
abstynenckie.
Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane i Ich
Opiekunów

- zadanie realizowane
przez MOPS,
- zadanie może być
realizowane w ramach
Rehabilitacji ruchowej
dla dorosłych
niepełnosprawnych
i przewlekle chorych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej
z dysfunkcją narządów
ruchu.

Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane
mieszkańcom Dąbrowy Górniczej w zakresie
promocji postaw trzeźwościowych i
abstynenckich

Obszar: pomoc społeczna
Wieczerza wigilijna dla najuboższych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej
Wigilia Bożego Narodzenia
dla osób samotnych
Zbiórka używanej odzieży dla noclegowni

PKPS

PCK Strzemieszyce

Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych
samotnych mieszkańców Dąbrowy
Górniczej
Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych
samotnych mieszkańców Dąbrowy
Górniczej

PCK Strzemieszyce

nie jest to zadanie
własne Gminy
zadanie jest
realizowane przez
MOPS i DDPS
nie jest to zadanie
własne Gminy

Doraźna pomoc osobom starszym,
PCK Strzemieszyce
schorowanym i samotnym
w utrzymaniu czystości
Doraźna pomoc osobom starszym,
PCK Strzemieszyce
schorowanym i samotnym - drobne
naprawy mebli, sprzętów, og.-budowlane
Nazwa Wydziału: Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Obszar: Kultury i sztuki
Dąbrowski Kufer Skarbów

CIVITAS

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
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obszary kultury
CIVITAS

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury

Stowarzyszenie Twórców Kultury
Zagłębia Dąbrowskiego

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury

Aktywuj się

Planet Art
(1. Plener wyjazdowy
2. Konkurs literacko-plastyczny „Znaszli ten
kraj
3. wykład naukowy „Porozmawiajmy o
sztuce”)
Klub Seniora i Juniora „Manhattan”

„StreetArt, czyli dąbrowska twórczość
uliczna”

Stowarzyszenie Razem w
Przyszłość

Fundacja Godne Życie

Fundacja Godne Życie
Festiwal EtnoART

Stowarzyszenie Przyjazny Dom
„Młody Dąbrowianin a inny wymiar kultury i
sztuki”

Prowadzenie klubu Seniora i Juniora
„Manhattan” na osiedlu Sikorskiego w
Dąbrowie Górniczej

Projekt możliwy do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu – środki
z dotacji do
wysokości
10.000,00
Weryfikacja
kosztorysu

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury
Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury
Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury

Projekt możliwy do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu – środki
z dotacji do
wysokości
10.000,00
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Stowarzyszenie Przyjazny Dom

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury

Projekt możliwy do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu – środki
z dotacji do
wysokości
10.000,00

WTZ Otwarte serca

Organizacja i realizacja amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i
programów obejmujących różne
obszary kultury

Projekt możliwy do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu – środki
z dotacji do
wysokości
10.000,00

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.
Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.
Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.

„Młody Dąbrowianin na szlaku historii i
sztuki Orlich Gniazd”

„Bajki Samograjki” – adaptacja 3 bajek
poprzedzona cyklem warsztatów
teatralnych, zwieńczone spotkaniem
integracyjnym z dziećmi z dąbrowskich
przedszkoli i uczniów klas podstawowych I
do II

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
Stowarzyszenie
Moto Dąbrowa
Mistrzostwa strefy południe
MOTOCROSS

Mistrzostwa Polski
w SUPERENDURO

Bieg terenowy
z ciężkimi przeszkodami

Stowarzyszenie
Moto Dąbrowa

Stowarzyszenie
Moto Dąbrowa
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Mistrzostwa
w dirt juming

Stowarzyszenie
Moto Dąbrowa

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.

SRS Aktywna Dąbrowa

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez, zawodów i
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych
w ramach obchodów jubileuszu 100 lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw
miejskich
Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez
i zawodów
sportowych o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym
w
zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo,
nordic walking, rolkarstwo.
Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo,
nordic walking, rolkarstwo.

Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.
Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.

Dwie edycje

Szkolenie młodzieży i dorosłych w biegach
średnich, długich i ultramaratonach
SRS Aktywna Dąbrowa
Maraton 100-lecia DG

WTZ Otwarte serca
Nordic Walking, czyli terapia przez ruch –
cykl wyjazdów sportowych oraz udział w
zawodach sportowych i imprezach
masowych promujących Nordic Walking
Rowerowa Dąbrowa

I. Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w
kolarstwie górskim

Organizacja zajęć sportowych i szkoleniowo

Upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży piłki nożnej poprzez

Możliwe do
realizacji, po
skalkulowaniu
kosztorysu.
Propozycja kwoty
dotacji przewyższa
proponowaną w
obszarze kwotę
zadania.
Możliwe do
realizacji, po
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– wychowawczych z dyscypliny piłka nożna
dla dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowa
Górnicza i okolic.

MUKP

organizację na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza szkółek piłkarskich, bez
możliwości udziału w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Piłki
Nożnej.

UKS Dąbrowiak

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Uczestnictwo UKS „Dąbrowiak”
w rozgrywkach ligowych w tenisie stołowym

Jurajska wyprawa jaskiniowa

Mistrzostwa Polski w technikach linowych

Speleoklub

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

Speleoklub

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.

Speleoklub

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.

Puchar Polski w technikach linowych

SRS Aktywna Dąbrowa
Aktywny –Dębowy Maj Festiwal 2016
V Puchar Aktywnych

skalkulowaniu
kosztorysu.
Propozycja kwoty
dotacji przewyższa
proponowaną w
obszarze kwotę
zadania.
Weryfikacja
kosztorysu.
Wnioskowana
kwota przekracza
planowaną.
Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.

SRS Aktywna Dąbrowa

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza w ramach Dębowego Maj
Festiwalu 2016 imprez, zawodów i
pokazów sportowo-rekreacyjnych.
Organizacja dla mieszkańców miasta, na
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SRS Aktywna Dąbrowa
Zawody triathlonowe

„Głównym Szlakiem Beskidzkim Beskidu
Sądeckiego” – 4 –dniowy rajd turystyczny z
Krościenka nad Dunajcem do Rytra
promujący aktywne formy spędzania
wolnego czasu wśród niepełnosprawnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Otwarcie sezonu rowerowego

Rajd rowerowy „100-lecia” Wiedeń –
Dąbrowa Górnicza

WTZ Otwarte serca

Rowerowa Dąbrowa

Rowerowa Dąbrowa

terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie: żeglarstwa, windsurfingu,
wędkarstwa sportowego, nart wodnych,
triathlonu
Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Wąska grupa
odbiorców.

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo,
nordic walking, rolkarstwo.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Organizacja na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i
zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie dyscyplin:
biegi, kolarstwo,

Propozycja kwoty
dotacji przewyższa
proponowaną w
obszarze kwotę
zadania. Zadanie
skierowane do
wąskiej grupy osób.

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

nordic walking,
rolkarstwo.

Wakacyjna
Akademia Rozmaitości

Zimowa Akademia Rozmaitości

Szkółka Speleo-wspinaczkowa

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

W zależności od
deklarowanej
kwoty dotacji (nie
określono)–
możliwe do
realizacji.

Stowarzyszenie Dar Serca

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

W zależności od
deklarowanej
kwoty dotacji (nie
określono)–
możliwe do
realizacji.

Speleoklub

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.
Możliwe do
realizacji, kosztorys

Stowarzyszenie Dar Serca

Wycieczka do Zakopanego – 3 dni

PCK Strzemieszyce

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Wycieczka w Bieszczady – 4 dni

PCK Strzemieszyce

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Wycieczka przyrodniczą
Ścieżką dydaktyczną po
Pustyni Błędowskiej
+ piknik w
Reczkowem
- 1 dzień

Piknik w Trójkącie
3 Cesarzy dla
uczczenia 98.
rocznicy zakończenia
I w.św.

Wycieczka: Sławków,
Olkusz, Wolbrom,
Klucze
+ piknik w Reczkowem
- 1 dzień

Wycieczka szlakiem
zapór i elektrowni
na Sole (Żywiec,

do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.

PCK Strzemieszyce

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.
Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.

PCK Strzemieszyce

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez

Możliwe do
realizacji, kosztorys
do weryfikacji.

PCK Strzemieszyce

PCK Strzemieszyce
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Tresna, Międzybrodzie,
Góra
Żar, Porąbka, Czaniec)
- 1 dzień

sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.

Stowarzyszenie Razem do celu
Zagrajmy w królewską grę!

Puchar Polski w Tenisie stołowym
dźwiękowym
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach
szkoleniowo-wychowawczych z dyscypliny
piłka noża

Stowarzyszenie Razem do celu

MUKP

UKS Dąbrowiak

Zajęcia sportowe tenisa stołowego dla dzieci
i młodzieży

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży

UKS Dąbrowiak

Mieści się w kwocie
zadania.
Skierowane do
małej grupy osób.

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych.
Upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży piłki nożnej poprzez
organizację na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza szkółek piłkarskich, bez
możliwości udziału w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Piłki
Nożnej.

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki
sportowe.
Upowszechnianie wśród dzieci
i

Możliwe do
realizacji, po
skalkulowaniu
kosztorysu.
Propozycja kwoty
dotacji przewyższa
proponowaną w
obszarze kwotę
zadania.

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

siatkówki

UKS Dąbrowiak

Rozwijanie pasji do modelarstwa lotniczego
wśród dzieci i młodzieży

Dąbrowa
Górnicza Triathlon

Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni

Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni
Sportowe workshopy dla
Dąbrowskiej Wspólnoty

młodzieży siatkówki i koszykówki
poprzez organizację na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć oraz
programów szkoleniowych promujących
rozwój w/w dyscypliny ( w tym
siatkówki plażowej i streetballa ) bez
możliwości udziału w rozgrywkach
prowadzonych przez Polskie Związki
Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki
sportowe.
Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie: żeglarstwa, windsurfingu,
wędkarstwa sportowego, nart wodnych,
triathlonu
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki

Zadanie możliwe
do realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Wnioskowana
kwota jest większa
od planowanej
przez Gminę

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

sportowe

100 mil na 100 lat Dąbrowy Górniczej

Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Zadanie możliwe do
Górnicza
imprez,
zawodów
i realizacji
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych
w ramach obchodów jubileuszu 100 lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw
miejskich

Kwota do ustalenia

Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo,
nordic walking, rolkarstwo.

Kwota
wnioskowana
przewyższa kwotę
dopuszczalną do
wnioskowania

Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo,
nordic walking, rolkarstwo

Zadanie w całości
do realizacji

Dąbrowski Klub Bokserski

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie boksu oraz wschodnich sztuk
walki.

Wnioskowana
kwota przewyższa
przewidywaną
przez Gminę

Dębowe XC

Nocne Otwarte Mistrzostwa Dąbrowy w
kolarstwie górskim

Usportowienia dzieci i młodzieży oraz osób
pełnoletnich poprzez prowadzenie zajęć
szkoleniowych w zakresie boksu i kickboxingu, mających na celu przygotowanie
zawodników klubów i stowarzyszeń do
rywalizacji sportowej

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

PZEiR

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

UKS Pogoria

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i zawodów sportowych
o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w
zakresie: żeglarstwa, windsurfingu,
wędkarstwa sportowego, nart wodnych,
triathlonu

Zdanie możliwe do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Polski Związek Niewidomych

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

Zdanie możliwe do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Polski Związek Niewidomych

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

Zdanie możliwe do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

PTTK

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

Zdanie możliwe do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Historia ziem wschodnich

Szkolenie regatowe w klasach Optimist, 420
oraz 470

„Uroki szlaków –
3 dniowy wyjazd
w 2016r.”
„Homer na
szlaku i scenie –
4 dniowy wyjazd
w 2016r.”

Beskidzko-Tatrzańska Zima Dąbrowiaków

Tabela zbiorcza: Weryfikacja propozycji projektów przesłanych przez organizacje pozarządowe

Wędruj z nami Dąbrowiaku

PTTK

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

Fundacja Godne Życie

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

Szachowe Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
„Zagłębie” Dąbrowa Górnicza

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki
sportowe.

WSSiRN START

Organizacja dla mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

WSSiRN START

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez

Aktywne wakacje

Szachy drogą do sukcesu

Międzynarodowy Turniej w Goalball

Organizacja zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych

Zdanie możliwe do
realizacji po
weryfikacji
kosztorysu
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możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki
sportowe.

UKS Dropshot
Usportowienie dzieci i młodzieży szkolnej z
terenu miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie
tenisa ziemnego - zajęcia szkoleniowe wraz z
organizacją rywalizacji sportowej w ramach
grup trenujących

" UKS Pogoria"

Mały żeglarz a dzielny

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach itp.
prowadzonych przez polskie związki
sportowe

Zadanie możliwe
do realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie
różnych dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w zawodach,
imprezach, rozgrywkach

Zadanie możliwe
do realizacji po
weryfikacji
kosztorysu

Biuro rozwoju miasta i obsługi inwestorów
Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta
PCK Strzemieszyce
Częściowe uporządkowanie
Punktu widokowego
na Górach Sroczych
(naprzeciw Szkoły
Podstawowej nr 5)

z uwagi na charakter,
projekt powinien
zostać rozpatrzony
w obszarach
związanych z ekologią,
ochroną środowiska
lub gospodarką

projekt możliwy do
realizacji
w ramach obszaru :
Rewitalizacja i
rozwój miasta,
wyłącznie po
wprowadzeniu
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komunalną;
- zgłoszony projekt nie
posiada charakteru
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Wydział Oświaty
Obszar: oświata i wychowanie

Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół
gimnazjalnych

Kompleksowe wielospecjalistyczne
oddziaływania rewalidacyjne wspierające
dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy
Górniczej z zaburzeniami rozwoju

Fundacja Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia

Dąbrowskie Stowarzyszeniem
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych ,,Otwarte
Serca”

Umożliwienie uzyskania dodatkowej
wiedzy przez uczniów szkół
gimnazjalnych w zakresie preorientacji
zawodowej

Droga do Przyszłości

zasadniczych zmian
w jego założeniach,
tj. głównym celem
projektu powinna
być realizacja
działania
społecznego
(miękkiego),
z opisu projektu
czytelnie wynikać
powinno, że prace
porządkujące teren
służą realizacji
działania
miękkiego, są
niezbędne, by cel
ten zrealizować,
- uszczegółowienia
wymaga zapis:
„częściowe
uporządkowanie…”
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Warsztaty Terapii Zajęciowej
„Otwarte Serca”

Edukacja na rzecz budowania
społeczeństwa obywatelskiego

Stowarzyszenie CIVITAS

Szkoła Obywatelska

Stowarzyszenie Razem do celu
Poznaj nasza historię

--------------------------------

BXPevent

EXTREME CITY

------------------------------

Grupa inicjatywna przy I
Liceum Ogólnokształcącym
Zanim wybierzesz 112
(Ratownictwo medyczne)

-----------------------------

Postać patrona szkoły
przybliżana jest
uczniom w ramach
godzin
przeznaczonych na
WOS, godz.
wychowawczych i
godz. z KN
Zajęcia profilaktyczne
w zakresie
wykluczenia
społecznego i walki
z patologią
realizowane są przez
placówki oświatowe w
ramach programu
profilaktyki szkół.
Zajęcia prowadzą
pedagodzy szkolni.
W placówkach
oświatowych
udzielanie pierwszej
pomocy prowadzone
jest w ramach zajęć
z edukacji dla
bezpieczeństwa

