Weryfikacja propozycji NGO przez Wydziały
Stan na 25.08.2021 r.
Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Możliwość realizacji/brak
możliwości realizacji

Uzasadnienie braku
możliwości realizacji
zadania/ew. uwagi
dotyczące propozycji

Nazwa zadania, do
którego może być złożony
projekt

Zadanie roczne czy
wieloletnie

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta
Wydział: Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Stowarzyszenie CIVITAS

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD Możliwość realizacji

Kontynuacja działań
związanych z
Wykreowanie Ogrodu
prowadzeniem ogrodu
Społecznego Fabryki
społecznego.
Pełnej Życia jako
Włączenie wszystkich
przyjaznej przestrzeni
grup wiekowych do
publicznej sprzyjającej
realizacji projektu.
aktywnemu spędzaniu
Zwiększenie udziału w
czasu wolnego,
projekcie dla osób z
promowanie urban
niepełnosprawnościami.
gardeningu jako sposobu Zachęcanie mieszkańców
partycypacji społecznej
wszystkich dzielnic
poprzez aktywowanie
Dąbrowy Górniczej do
potencjałów społecznych. udziału w projekcie.
Wypromowanie wśród
mieszkańców miasta idei
OS, postaw
proekologicznych, życia
zgodnie z zasadami
zrównoważonego
rozwoju.

Rewitalizacja – wsparcie
społeczności lokalnych w
obszarach
rewitalizowanych.
Mieszkańcy miasta w
każdym wieku.

Zadanie roczne

Obszar: Przedsiębiorczość i Rozwój Gospodarczy
Wydział: Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy z Wyboru

Dąbrowski Inkubator
Przedsiębiorczości

Możliwość realizacji

Zadanie zaplanowane jest
do realizacji w 2022 roku
na łączną kwotę 250
000zł, w ramach
współpracy Gminy
Dąbrowa Górnicza z
organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.

Obszar: Promocja Miasta
Wydział: Marki Miasta
Fundacja Godne Życie

Pogoria Morsuje

Prowadzenie Miejskiego Brak możliwości realizacji
Formuła Miejskiego
Centrum Informacji
Centrum Informacji w tej
formie została
wyczerpana, nie spełnia
wymagań zmieniającego
się, coraz szybciej
cyfryzującego się świata i
nowych form
komunikowania się i
promocji miasta
Pogoria Morsuje dla
WOŚP

Możliwość realizacji

-

-

-

-

-

-

Zadanie wieloletnie

Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
Wydział: Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy w Wyboru

Dąbrowski Inkubator
Przedsiębiorczości

Możliwość realizacji

Zadanie zaplanowane jest
do realizacji w 2022 roku
na łączną kwotę

250 000,00 zł w ramach
współpracy Gminy
Dąbrowa Górnicza z
organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
Centrum Zarządzania Kryzysowego
TSO Muszkiet

Szkolna liga strzelecka. Możliwość realizacji.

Organizacja szkolnej ligi
Organizacja szkolnych
strzeleckiej dla 200 osób, zawodów strzeleckich
wg wskazań CZK w
ramach realizacji
Programu.

Zadanie roczne

TSO Muszkiet

Miejska liga strzelecka.
Zawody z okazji
wyzwolenia miasta.

Proponuje się realizację
zadania bez określania
okazji. Zadanie do
realizacji to
zorganizowanie miejskich
zawodów strzeleckich dla
grupy ok. 250- 300 osób.

Zadanie roczne

ZHP Dąbrowa Górnicza

Pierwsza pomoc prosta Możliwość realizacji.
sprawa.

Możliwość realizacji bez
określania daty/ okazji
zawodów.

-

Nauka udzielania
Pierwsza pomoc
pierwszej pomocy wśród przedmedyczna. „Pomoc
młodzieży szkolnej
ratuje życie”
i dorosłych biorących
udział w Programie
wdrażanym przez CZK, dla
grupy 200 osób,
wskazanej przez CZK.
Można przewidzieć po
zakończonym szkoleniu
zawody dla drużyn

Zadanie roczne

szkolnych. Należy
ponownie określić
wartość zadania
(zwiększona liczba osób,
zawody).
Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Wydział: Ochrony Środowiska
Stowarzyszenie Dopamina
LAB

Fundacja Fabryka
Kulturalna

Otwarta Świetlica
Przyrodnicza

PROJEKT MIEJSKI
Sklep społeczny WIEM

Koło Łowieckie
„Dąbrowa”

Ósmy Dzień

Brak możliwości realizacji
ze względu na zbyt
wysoką kwotę realizacji
zadania

Brak możliwości realizacji Założenia projektu zbyt
ogólne. Brak opisu
sposobu prowadzenia
warsztatów, prelekcji, w
trakcie jednoczesnego
działania sklepu
społecznego.
Brak informacji na temat
sposobu realizacji zajęć,
w sytuacji zaostrzenia
wymogów sanitarnych
związanych ze stanem
epidemiologicznym

Poprawa warunków
Możliwy do realizacji
bytowych zwierzyny
dziko żyjącej na terenie
gminy
Park senosoryczno

Założenia projektu zbyt
ogólne. Brak informacji
na temat sposobu
realizacji zajęć, w sytuacji
zaostrzenia wymogów
sanitarnych związanych ze
stanem
epidemiologicznym.

Zadanie roczne
-

Zadanie roczne

-

Zadanie zostało ujęte
Dokarmianie zwierząt
także
dziko żyjących
w propozycjach zadań na
rok 2022.

Brak możliwości realizacji Założenia projektu zbyt

Zadanie roczne

Zadanie wieloletnie

terapeutyczny

ogólne. Brak opisu
sposobu prowadzenia
warsztatów, prelekcji, w
trakcie jednoczesnego
działania sklepu
społecznego. Brak
informacji na temat
sposobu realizacji zajęć,
w sytuacji zaostrzenia
wymogów sanitarnych
związanych ze stanem
epidemiologicznym.

-

Obszar: Kultura i Sztuka
Wydział: Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego
Polski Związek
Niewidomych

„Z kulturą pod rękę”

Możliwy do realizacji.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie dO!
PAmina Lab

Dziewczyńska Banda
Mocy

Możliwy do realizacji.

Projekt możliwy do
realizacji w ramach
dotacji realizowanych na
terenie POR Centrum mikrogranty

Zadanie roczne

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich

Tydzień Bibliotek

Możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich

Tuż za rogiem –
plenerowe spektakle
teatralne

Możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Możliwy do realizacji.

Projekt możliwy do
realizacji w ramach
dotacji realizowanych na

Zadanie roczne

Równe Babki

Kreatywne poranki

terenie POR Centrum mikrogranty
Równe Babki

-

Projekt możliwy do
realizacji w ramach
dotacji realizowanych na
terenie POR Centrum mikrogranty

Zadanie roczne

Jubileusz 45-lecia
Możliwy do realizacji, po
powstania Koła Polskiego uszczegółowieniu
Związku Niewidomych w programu wydarzenia
Dąbrowie Górnicze

-

Ze względu na brak
założeń programowych
wydarzenia nie wskazuje
się właściwego obszaru.

Zadanie roczne

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci o/m Dąbrowa
Górnicza

Mikołajkowe spotkanie Brak weryfikacji ze
TPD dla dzieci w Nemo względu podania przez
NGO wyłącznie tytułu
zadania

-

Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w
Polsce

IX HUTNICZY PIKNIK
RODZINNY pt „Powrót
do tradycji”

Możliwy do realizacji.

-

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Fundacja Wygrajmy
Razem

Szkoła Sztuki Wokalnej
„Śpiewalnia”

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

-

Edukacja artystyczna

Zadanie roczne

-

Edukacja artystyczna

Zadanie roczne

Polski Związek
Niewidomych

Fundacja Wygrajmy
Razem

Babki tematyczne

Możliwy do realizacji.

Przegląd Wokalnych
Możliwy do realizacji.
Talentów „Muzyka v- Wnioskowana kwota
Wyobraźnia - Ciemność” dotacji zbyt wysoka.

Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.
Fundacja Wygrajmy
Razem
Polski Związek
Niewidomych

Miejska Orkiestra Dęta

Miejska Orkiestra Dęta

Stowarzyszenie Teatr
Elsynor

Cykl Koncertów „Vivat
Osiecka”

Możliwy do realizacji.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Z kulturą pod rękę

Możliwy do realizacji.

Lakoniczny opis zadania, z Zadanie roczne
którego nie wynika jaka
jest propozycja działań
Związku podczas realizacji
zadania. Sugerowany
obszar: Ochrona i
promocja zdrowia oraz
działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Gdyby dalej był okres Możliwy do realizacji.
pandemiczny
Stowarzyszenie
proponuje – cztery
koncerty Muzyczne lato
w mieście – Dąbrowa
Górnicza 2022
Oprawa muzyczna
imprez i uroczystości
miejskich w
2022 roku
STS (Studio Teatru
Schaefferowskie go)
-projekt proponowany
przez Stow.,,Teatr Elsynor
‘’ im. B.Schaeffera.

Zadanie roczne

Organizacja wydarzeń w Lipiec- Wrzesień 2022r.
ramach Dąbrowskiej Akcji
Lato 2022

Możliwy do realizacji.

Oprawa muzyczna imprez Zadanie roczne
i uroczystości miejskich w
2022r.

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Razem w
Przyszłość

Piknik sąsiedzki -Gołonóg Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

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

Zadanie roczne

Możliwy do realizacji.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Festyn dla dzieci i
Możliwy do realizacji.
młodzieży
przebywających w
Placówkach OpiekuńczoWychowawczych,
Domach dziecka,
Placówkach Wsparcia
Dziennego

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Razem w
Przyszłość

Klub Seniora i Juniora
"Manhattan"

Forum Terenów Zielonych

„Opłatkowe
kolędowanie”

Stowarzyszenie MAŁOLAT

Stowarzyszenie CIVITAS

Stowarzyszenie DAR
SERCA

AKTYWUJ SIĘ

Możliwy do realizacji.

Warsztaty wrażliwości

Możliwy do realizacji.

Prowadzenie Klubu
Zadanie roczne
Osiedlowego „Aktywuj
się” na osiedlu Łęknice w
Dąbrowie Górniczej
-

Zadanie roczne

Fundacja Fabryka
Kulturalna

DZIAŁANIE REGIONALNE Brak możliwości realizacji Działania prowadzone w
Sosnowiec:
zadania.
innym mieście, brak
Telakowskakosztorysu zadania.
wojowniczka o piękno w
życiu codziennym
wystawa czasowa w
Muzeum Pałac Schoena

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Fundacja Fabryka
Kulturalna

PROJEKT MIEJSKI
Brak możliwości realizacji
Wystawa stała
zadania.
dziedzictwa regionalnego
o wymiarze
ogólnopolskim.
Zagłębiowskie Szkła
Dzieje.
O HSG Ząbkowice z
Dąbrowy Górniczej.

Towarzystwo
Astmooddech

"Obcowanie z kulturą, to
ładowanie
akumulatorów na co
dzień"

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Twórców
Kultury Zagłębia
Dąbrowskiego

Organizacja
Zagłębiowskiego Teatru
Cieni

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Twórców
Kultury Zagłębia
Dąbrowskiego

Plener na Jurze
KrakowskoCzęstochowskiej

Brak możliwości realizacji Oferta skierowana
zadania.
jedynie do członków
Stowarzyszenia. Brak
oferty dla mieszkańców
miasta.

OSP Ujejsce

Jubileusz 650 lecia
Ujejsca

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji

Brak wskazania miejsca
Organizacja wydarzeń
realizacji zadania,
kulturalnych
wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Sugerowana współpraca z
Muzeum Miejskim
„Sztygarka”.

-

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Zadanie wieloletnie

Zadanie roczne

Zadanie roczne

kosztorysu.
Razem w Przyszłość

Razem w Przyszłość

Piknik sąsiedzki –
dzielnica Reden

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Piknik sąsiedzki -Gołonóg Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

Zadanie roczne

Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
Wydział: Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci o/m Dąbrowa
Górnicza

Polski Związek
Niewidomych

Wycieczka „Powitanie
lata”

Możliwy do realizacji.

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

4 dniowy wyjazd w 2022 Możliwy do realizacji.
r.

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

Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Pozytywnego
Rozwoju NAVIGARE

WOPR DG

PTTK

Stowarzyszenie Aktywna
Dąbrowa

Sport zaczyna się w
głowie

Projekt nie możliwy do
realizacji.

Bezpieczeństwo
Projekt możliwy do
dąbrowskich kąpielisk realizacji po weryfikacji
miejskich oraz
kosztorysu.
zbiorników wodnych
Pogoria I oraz Pogoria III

Bardzo duży koszt
programu skierowanego
do wąskiej grupy
odbiorców. Zadanie o
charakterze
komercyjnym. Możliwość
realizacji poprzez
współpracę z klubami
sportowymi.

Zadanie roczne

Bezpieczeństwo
Zadanie roczne
dąbrowskich kąpielisk
miejskich oraz zbiorników
wodnych Pogoria I oraz
Pogoria III

53 Górski Rajd
Zagłębiaków

Możliwy do realizacji.

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

Bieg Przodownika

Możliwy do realizacji.

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

Stowarzyszenie Aktywna
Dąbrowa

Bieg Świetlików 2022Pogoria III

Możliwy do realizacji.

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

Stowarzyszenie Aktywna
Dąbrowa

Bieg Parami – bieg z
przeszkodami

Możliwy do realizacji.

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

Polski Związek
Niewidomych

4 dniowy wyjazd w
2022r.

Możliwy do realizacji

Zagłębiowskie
Towarzystwo
ASTMOODDECH

„Spotkanie integracyjne Możliwy do realizacji
na świeżym powietrzu
/Eurocamping Błędów/

Brak wskazania
konkretnego obszaru.

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

Zadanie roczne

poza jej granicami imprez
sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych.
Zagłębiowskie
Towarzystwo
ASTMOODDECH

„Spacer pod rękę z
historią, wiedzą i
rekreacją”

Możliwy do realizacji

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

Fundacja Godne Życie

Olimpiada Sportów
Niecodziennych

Możliwy do realizacji

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

„Nasz Kraj, Nasza
Ojczyzna”

Możliwy do realizacji.

Organizacja dla
mieszkańców miasta, na

Forum Terenów Zielonych

Zadanie roczne

terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również
poza jej granicami imprez
sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych.
Stowarzyszenie Pogoria
Biega

Stowarzyszenie Pogoria
Biega

Zużywaj się, nie rdzewiej! Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Dziecięcy Festiwal
Biegowy

Możliwy do realizacji.

Organizacja na terenie
Zadanie roczne/ cykliczne
Gminy Dąbrowa Górnicza
imprez i zawodów
sportowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi,
kolarstwo, nordic walking,
rolkarstwo, triathlon,
deskorolka.
Organizacja na terenie
Zadanie roczne
Gminy Dąbrowa Górnicza
imprez i zawodów
sportowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie dyscyplin: biegi,
kolarstwo, nordic walking,
rolkarstwo, triathlon,
deskorolka.
lub
Organizacja dla dzieci i
młodzieży imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i

„Zima” w mieście.
lub
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.
Pogoria Morsuje

ZHP Dąbrowa Górnicza

Zlot Morsów/Zawody w Możliwy do realizacji.
zimowym pływaniu (etap
Pucharu Polski)

Nieobozowa Akcja
Zimowa

Możliwy do realizacji.

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

Stowarzyszenie Sztuk
Walki, Taktyki i Technik
Interwencji

Usportowienie dzieci i Możliwy do realizacji, po
młodzieży oraz osób
korekcie zakresu
pełnoletnich poprzez realizowanego zadania.
prowadzenie zajęć
szkoleniowych w zakresie
karate oraz udział
zawodników w
zgrupowaniach i
zawodach sportowych

We wskazanych zadaniu Organizacja dla młodzieży Zadanie roczne
brak możliwości udziału w oraz mieszkańców miasta,
zawodach, imprezach.
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.

Stowarzyszenie Sztuk
Walki, Taktyki i Technik
Interwencji

Zawody sportowe dla Możliwy do realizacji.
osób powyżej 15 roku
życia, ćwiczących SEIDO
KARATE- ZAWODY
OGÓLNOPOLSKIE

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

Stowarzyszenie Sztuk
Walki, Taktyki i Technik
Interwencji

Festyn integracyjny dla Możliwy do realizacji.
członków stowarzyszenia
oraz rodzin ćwiczących

Organizacja dla młodzieży Zadanie roczne
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.
PZERiI

Stowarzyszenie CIVITAS

Start Katowice

Start Katowice

Wycieczka do Warszawy Możliwy do realizacji, po
sprecyzowaniu i
uszczegółowieniu
zadania.

Letnia Akademia
Aktywności

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

Brak możliwości realizacji Brak określenia
zadania.
kosztorysu.

Organizacja zajęć
Możliwy do realizacji.
sportowo-rekreacyjnych
dla osób
niepełnosprawnych

Międzynarodowy
Turniej w Goalball

Możliwy do realizacji.

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

Błędna nazwa zadania.

Organizacja dla młodzieży Zadanie roczne
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.
KS Mydlice

Pogoria Morsuje

Stowarzyszenie
Odkrywamy Talenty

Organizacja zajęć
szkoleniowowychowawczych piłki
nożnej dla dzieci i
młodzieży Miasta
Dąbrowa Górnicza

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota
dotacji zbyt wysoka.
Projekt możliwy do
realizacji po weryfikacji
kosztorysu.

Zlot Morsów/Zawody w Możliwy do realizacji
zimowym pływaniu (etap
Pucharu Polski)

Szachy

Możliwy do realizacji.

Upowszechnianie wśród Zadanie roczne
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 Zadanie roczne
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 dla młodzieży Zadanie roczne
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.
Stowarzyszenie Ósmy
Dzień

Stowarzyszenie Ósmy
Dzień

Kolejna szabla lepszego Możliwy do realizacji.
jutra

Rajd na orientację.

Możliwy do realizacji.

Organizacja dla młodzieży Zadanie roczne
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 dla młodzieży Zadanie roczne
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.
lub
Organizacja dla dzieci i
młodzieży imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i
„Zima” w mieście.
lub
Organizacja na terenie
Gminy w ramach
Dębowego Maj Festiwalu
2022 imprez, zawodów i
pokazów sportoworekreacyjnych.
Stowarzyszenie Ósmy
Dzień

Wakacyjne chwile bez
mamy i taty

Możliwy do realizacji.
Wnioskowana kwota zbyt
wysoka. Projekt możliwy
do realizacji po
weryfikacji kosztorysu.

Organizacja dla
Zadanie roczne
mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również
poza jej granicami imprez
sportowych,
rekreacyjnych i

Stowarzyszenie Przyjazny
Dom

„Młody Dąbrowianin i
ferie zimowe”

Możliwy do realizacji.

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

Stowarzyszenie Przyjazny
Dom

„Młody Dąbrowianin i
wakacje w mieście”

Możliwy do realizacji.

Organizacja dla dzieci i
Zadanie roczne
młodzieży imprez
sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach

dąbrowskiej akcji „Lato” i
„Zima” w mieście.

Obszar: Oświata i wychowanie
Wydział: Oświaty
Fundacja Wygrajmy
Razem

Integracyjny Program Możliwość realizacji
Edukacyjny „Miej Obraz
Osoby Niewidomej”

Zadanie pod ww. nazwą
wpisuje się
w obszar oświaty i
wychowania
zaproponowany przez
Wydział Oświaty (WO) do
realizacji w 2022 r.

CKiM Dialog

STOP hejt. Rozwijanie
postaw obywatelskich

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane
przez WO
i Centrum Zarządzania
Kryzysowego w ramach
Lokalnej grupy ds.
prewencji i
przeciwdziałania
radykalizacji.

Stowarzyszenie
dO!PAmina Lab

Przestrzeń dla Edukacji
Szkoła jest Nasza

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane
przez WO.

Stowarzyszenie dO!
PAmina Lab

Stowarzyszenie dO!
PAmina Lab

Forum dla Edukacji

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane
przez WO – Dąbrowski
Zespół Doskonalenia i
Wsparcia Nauczycieli.

Rówieśnicza Grupa
Brak możliwości realizacji Zadanie wpisuje się w
Interwencyjna i Wsparcia
zakres działania Wydziału
Polityki Społecznej.

Edukacja dzieci i
Zadanie roczne
młodzieży
dot. specyfiki środowiska
niepełnosprawnych

Realizowane przez projekt
Centrum Pediatrii im.
Jana Pawła II w Sosnowcu
z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną w DG,
Fundacją In Corpore oraz
Fundacją „Przystań”.
Centrum Komunikacji i
Mediacji Dialog

Paragraf – edukacja
Brak możliwości realizacji
prawna i obywatelska dla
młodzieży i ich
opiekunów

Zadanie realizowane
przez szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
w ramach podstawy
programowej.

Równe Babki

Przedszkolaki na językach Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane jest
w przedszkolach.

Otwarte Serca

Kompleksowe
Możliwość realizacji
i wielospecjalistyczne
oddziaływanie
rewalidacyjne
wspierające dzieci
i młodzież z terenu
Dąbrowy Górniczej
z zaburzeniami rozwoju

Zadanie pod ww. nazwą
wpisuje się w obszar
oświaty i wychowania
zaproponowany przez
Wydział Oświaty do
realizacji w 2022 r.

CKiM Dialog

Dąbrowskie pocovidowe Brak możliwości realizacji Zadanie wpisuje się w
powidoki
zakres działania Wydziału
Polityki Społecznej.
Realizowane przez
Centrum Pediatrii im.
Jana Pawła II w Sosnowcu
z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną
w DG, Fundacją In

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

Zadanie roczne

Roczne/wieloletnie

Corpore oraz Fundacją
„Przystań” w ramach
projektu pt.
”Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego dla
dzieci i młodzieży:
systemowe wsparcie dla
mieszkańców Będzina,
Dąbrowy Górniczej,
Mysłowic i Sosnowca”.
Ponadto zajęcia z
fotografii realizowane
przez PKZ, MOPT, Miejską
Bibliotekę Publiczną w
Dąbrowie Górniczej.
Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Pozytywnego
Rozwoju NAVIGARE

Projekt Harmonia

Brak możliwości realizacji Zadanie wpisuje się w
zakres działania Wydziału
Polityki Społecznej.
Realizowane przez
Centrum Pediatrii im.
Jana Pawła II w Sosnowcu
z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną
w DG, Fundacją In
Corpore oraz Fundacją
„Przystań” w ramach
projektu pt.
”Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego dla
dzieci i młodzieży:
systemowe wsparcie dla
mieszkańców Będzina,
Dąbrowy Górniczej,

Zadanie roczne

Mysłowic i Sosnowca”.

Obszar: Edukacji i Rozwoju Obywatelskiego
Wydział: Oświaty
Stowarzyszenie CIVITAS

Centrum mediacji i
komunikacji Dialog

Szkoła Obywatelska
CIVITAS

Brak możliwości realizacji Zadanie pod ww. nazwą
wpisuje się
w ramy Funduszu
Inicjatyw Młodzieżowych,
który będzie
realizowanym przez WO
przy współpracy Wydziału
Organizacji
Pozarządowych i
Aktywności
Obywatelskiej.

„Senior, mój znajomy”

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane jest
w ramach podstawy
programowej.
Zadanie wpisuje się w
zakres działania Wydziału
Polityki Społecznej.

Centrum mediacji i
komunikacji Dialog

Kalejdoskop – dąbrowski Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane jest
klub wolontariusza
w szkołach
i przez WO – Dąbrowski
Zespół Doskonalenia i
Wsparcia Nauczycieli.

Centrum mediacji i
komunikacji Dialog

Paragraf – edukacja
Brak możliwości realizacji
prawna i obywatelska dla
młodzieży i ich
opiekunów

Zadanie realizowane
przez szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
w ramach podstawy
programowej.

Razem
w Przyszłość

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla
Seniorów

Brak możliwości realizacji Zadanie nie wpisuje się w
zakres zadań WO. Zadanie
wpisuje się
w zakres działania
Wydziału Polityki
Społecznej.

Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień
Wydział: Polityki Społecznej
Stowarzyszenie
„Przyjazny Dom”

Klub BLOK

Świadome dziecko –
świadoma rodzina
zastępcza

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Życie w trzeźwości
naszym celem

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Klub BLOK

Stowarzyszenie MAŁOLAT

Bądź trzeźwy

Placówka wsparcia
dziennego w formie
specjalistycznej

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Możliwość realizacji (do
wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie możliwe do
realizacji w obszarze
Wspierania rodziny
i systemie pieczy
zastępczej
Zadanie możliwe do
rozpatrywania w wyżej
wskazanym obszarze
w formach
przewidzianych
w ustawie o wspieraniu

Zadanie roczne

Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w
formie specjalistycznej

rodziny i systemie pieczy
zastępczej w ramach
realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Fundacja Godne Życie

Dąbrowska poradnia
Prawna „PARAGRAF”

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
realizacji
w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Udzielanie porad
Zadanie roczne
prawnych
w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii

Teen Challenge

Dni Nowej Szansy
w Dąbrowie Górniczej

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Teen Challenge

Punkt konsultacyjny

Teen Challenge

Grupa wsparcia

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane
przez WPS – Punkt
Konsultacyjny ds.
Uzależnień w ramach
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa

Zadanie roczne

Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
CKiM Dialog

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci o/m Dąbrowa
Górnicza

Apteczka rodzinna – co
każdy rodzic wiedzieć
powinien ?

Świetlica środowiskowointegracyjna ”Kolorowy
Świat” Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Możliwość realizacji (do
wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie z obszaru
Wspieranie rodziny i
systemu pieczy
zastępczej.
Zadanie możliwe do
rozpatrywania w wyżej
wskazanym obszarze w
formach przewidzianych
w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej w ramach
realizacji Gminnego

Zadanie roczne

Prowadzenie Placówek
Zadanie roczne
Wsparcia Dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza w

Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

poszczególnych
dzielnicach miasta tj.:
Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice,
Strzemieszyce.

Obszar: Pomoc społeczna
Wydział: Polityki Społecznej
Caritas Diecezji
Sosnowieckiej

Opieka dla każdego

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie będzie
rozpatrywane
w obszarze pomocy
społecznej

Udzielenie schronienia
w Schronisku dla
Bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
dla osób bezdomnych z
Dąbrowy Górniczej

Zadanie roczne

Caritas Diecezji
Sosnowieckiej

FEAD 2022

Możliwość realizacji

Zadanie będzie
rozpatrywane
w obszarze pomocy
społecznej

Dystrybucja żywności dla Zadanie roczne
najuboższych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej przekazywanej
nieodpłatnie
w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)

Caritas Diecezji
Sosnowieckiej

Dać szansę

Możliwość realizacji
(do wysokości

Zadanie będzie
rozpatrywane

Udzielenie schronienia
w Schronisku dla

Zadanie roczne

Caritas Diecezji
Sosnowieckiej

Dać ciepło każdemu

zabezpieczonych
środków)

w obszarze pomocy
społecznej

Bezdomnych dla osób
bezdomnych
z Dąbrowy Górniczej

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie będzie
rozpatrywane
w obszarze pomocy
społecznej

Prowadzenie Noclegowni

Zadanie roczne

z Ogrzewalnią dla
bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej

Fundacja Wolne Miejsce

Śniadanie Wielkanocne Realizacja zadania
dla Samotnych
uzależniona od
możliwości finansowych
gminy

Zadanie będzie
rozpatrywane
w obszarze pomocy
społecznej

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Fundacja Wolne Miejsce

Wigilia dla Samotnych

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie będzie
rozpatrywane
w obszarze pomocy
społecznej

Zorganizowanie Wigilii dla Zadanie roczne
najuboższych samotnych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej

Fundacja Wolne Miejsce

Światowe Dni Walki z
Głodem – gotowanie
zupy

Brak możliwości realizacji Brak środków
finansowych

Zadanie roczne

Fundacja Wolne Miejsce

Gotowanie zupy „zero
waste”

Brak możliwości realizacji Zakres zadania jest
zawarty
w programie FEAD

Zadanie roczne

Teen Challenge
Chrześcijańska Misja
Społeczna oddział
w Dąbrowie Górniczej

Dystrybucja Żywności

Możliwość realizacji

Zadanie będzie możliwe
do rozpatrzenia
w obszarze pomocy
społecznej

Zadanie roczne

Dystrybucja żywności dla Zadanie roczne
najuboższych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej przekazywanej
nieodpłatnie
w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
współfinansowanego ze
środków Europejskiego

Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)
Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Wydział: Polityki Społecznej
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Stowarzyszenie Krokus

Organizowanie i
Możliwość realizacji
prowadzenie działań na
rzecz kształtowania
przekonań, postaw,
zachowań i stylu życia
wspierającego zdrowie
psychiczne osób
niepełnosprawnych z
zaburzeniami
psychicznymi z terenu
miasta Dąbrowa
Górnicza

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Krokus

Asystent Osobisty Osoby Realizacja zadania
Niepełnosprawnej
uzależniona od ogłoszenia
kolejnej edycji programu
przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej

Zadanie będzie możliwe
do rozpatrzenia w
obszarze pomocy
społecznej

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Zadanie możliwe do

Nazwa zadania zostanie

Zadanie roczne

Stowarzyszenie Ósmy

Gotuj z Nami

Budujemy mosty

Możliwość realizacji

Zadanie roczne

Dzień

rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

wskazana w konkursie

Stowarzyszenie Ósmy
Dzień

Miejskie obchody Dnia Możliwość realizacji
Zespołu Downa

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Równe Babki

Niezwykle zwykła mama Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Będzińskie
Stowarzyszenie
Amazonek

Dąbrowa Górnicza dla
Amazonek

Możliwość realizacji

Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Wydział: Polityki Społecznej
Fundacja Godne Życie

Fundacja Godne Życie

Akademia Gry i Zabawy Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Akademia Wyobraźni
Dziecięcej

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie możliwe do
realizacji
w obszarze wspierania
rodziny
i systemie pieczy
zastępczej

Prowadzenie Placówek
Zadanie roczne
Wsparcia Dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza w
poszczególnych
dzielnicach miasta tj.:
Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice,
Strzemieszyce.

Zadanie możliwe do
realizacji w obszarze
wspierania rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

Prowadzenie Placówek
Zadanie roczne
Wsparcia Dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza w
poszczególnych
dzielnicach miasta tj.:
Centrum, Gołonóg,

Mydlice, Ząbkowice,
Strzemieszyce.
Fundacja Godne Życie

Stowarzyszenie DAR
SERCA

Dziecięca Fabryka
Kreatywności

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie możliwe do
realizacji w obszarze
wspierania rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

Prowadzenie Placówek
Zadanie roczne
Wsparcia Dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza na w
poszczególnych
dzielnicach miasta tj.:
Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice,
Strzemieszyce.

Świetlica środowiskowa Możliwość realizacji
(do wysokości
KRAINA PRZYJAŹNI
zabezpieczonych
środków)

Zadanie możliwe do
realizacji w obszarze
wspierania rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

Prowadzenie Placówek
Zadanie roczne
Wsparcia Dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście
Dąbrowa Górnicza na w
poszczególnych
dzielnicach miasta tj.:
Centrum, Gołonóg,

Mydlice, Ząbkowice,
Strzemieszyce.
Fundacja Godne Życie

Placówka Wsparcia
Dziennego w formie
podwórkowej

Możliwość realizacji
(do wysokości
zabezpieczonych
środków)

Zadanie możliwe do
realizacji w obszarze
wspierania rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

Prowadzenie placówki
Zadanie roczne
wsparcia dziennego w
formie pracy
podwórkowej
realizowanej przez
wychowawcę w dzielnicy
Ząbkowice.

Obszar: Zdrowie i promocja zdrowia
Wydział: Polityki Społecznej
Fundacja Droga

Droga do zdrowienia

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Fundacja Droga

Wypoczynek.
Jak to robić?

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia w trybie
ustawy o zdrowiu
publicznym w ramach

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Fundacja Droga

Góry – to jest to!

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Fundacja Droga

Film:
„Przed terapią”

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Fundacja Droga

Fundacja Droga

Mierz Wysoko II
Możliwość realizacji
(kontynuacja projektu z
2019 roku)

Dofinansowanie do
szkolenia
specjalistycznego w
zakresie psychoterapii
uzależnień

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Fundacja Droga

Fundacja Droga

Warsztaty rozwoju
osobistego dla kobiet

Możliwość realizacji

Warsztaty rozwoju
Możliwość realizacji
osobistego dla mężczyzn

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)
Fundacja Przystań

WWR i SI - wczesne
Realizacja w zależności od Zadanie możliwe do
wspomaganie rozwoju i możliwości finansowych rozpatrywania i
Integracja Sensoryczna Miasta
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Fundacja Przystań

Opieka wytchnieniowa Realizacja zadania
uzależniona od ogłoszenia
kolejnej edycji programu
przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej

Fundacja Przystań

Pracownia eegbiofeetback

Zadanie będzie możliwe
do rozpatrzenia w
obszarze pomocy
społecznej

Realizacja w zależności od Zadanie możliwe do
możliwości finansowych rozpatrywania i
Miasta
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Zadanie roczne

Fundacja Przystań

Teen Challenge
Chrześcijańska Misja
Społeczna

Jestem wolny

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Dni Nowej Szansy
w Dąbrowie Górniczej

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie roczne

Teen Challenge
Chrześcijańska Misja
Społeczna

Punkt Konsultacyjny

Teen Challenge
Chrześcijańska Misja
Społeczna

Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Pozytywnego
Rozwoju NAVIGARE
Polskie Stowarzyszenie

Brak możliwości realizacji Zadanie realizowane
przez WPS – Punkt
Konsultacyjny ds.
Uzależnień w ramach
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza

Zadanie roczne

Grupa Wsparcia

Możliwość realizacji

Zadanie roczne

Projekt Harmonia

Brak możliwości realizacji Zadanie z obszaru oświaty
przez WPS
i wychowania - nie
wpisuje się w zadania
realizowane przez WPS

Zmierz się z cukrzycą

Możliwość realizacji

Zadanie możliwe do
Nazwa zadania zostanie
rozpatrywania i
wskazana w konkursie
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym w
ramach realizacji
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Mieście Dąbrowa
Górnicza
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie możliwe do

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie

Zadanie roczne

Diabetyków

Równe babki

Równe babki

Bobaskowo

Zdrowa kobieta ma moc

rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

wskazana w konkursie

Możliwa realizacja
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Możliwa realizacja
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Zadanie możliwe do
rozpatrywania i
powierzenia
w trybie ustawy o
zdrowiu publicznym

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Nazwa zadania zostanie
wskazana w konkursie

Zadanie roczne

Centrum Komunikacji i
Mediacji Dialog

Senior, mój znajomy

Możliwa realizacja
(w zależności od
możliwości finansowych
Miasta)

Razem w Przyszłość

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla
Seniorów

Projekt nie wpisuje się w
zadania realizowane przez
WPS
Obszar: Inne
Wydział: Polityki Społecznej

Fundacja Godne Życie

Udzielanie nieodpłatnej Możliwość realizacji
pomocy prawnej zgodnie

Zadanie do realizacji
w obszarze udzielania

z ustawą z dnia 5 sierpnia
2015 r.
o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji
prawnej w punktach
zlokalizowanych
w Dąbrowie Górniczej w
dzielnicy Centrum,
Gołonóg i Ząbkowice.

nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększenia
świadomości prawnej
społeczeństwa,
polegającego na
prowadzeniu punktów
pomocy prawnej na
terenie miasta Dąbrowa
Górnicza.

Obszar: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wydział: Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Stowarzyszenie Aktywna
Dąbrowa

DBP 2.0

Możliwość realizacji
uzależniona jest od
realizacji procedury DBP
w 2022 r.

Zadanie roczne

