Załącznik nr 2. Opinia na temat propozycji zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPW

Obszar

Nazwa projektu

Możliwość
realizacji/brak
możliwości realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

50 Jubileuszowy Górski Rajd
Zagłębiaków

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Sportowe wakacje

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Uzasadnienie braku możliwości realizacji
zadania/ew. uwagi dotyczące propozycji

Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

Paraspartakiada Śląska i
Zagłębia

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Aktywny – Dębowy Maj Festiwal Możliwy do realizacji
2019

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.

3-dniowa wycieczka turystyczno- Możliwy do realizacji
krajoznawcza

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Nazwa zadania, do którego może być
złożony projekt

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków
z dotacji nie mogą przekroczyć
10.000,00 zł.

Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Organizacja na terenie Gminy w
ramach Dębowego Maj Festiwalu
2019 imprez, zawodów i pokazów
sportowo-rekreacyjnych.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

DG 24 ultramaraton

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Bieg Świetlików 2019

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Dycha Spadających Liści

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Offroad Pogoria Duathlon

Możliwy do realizacji

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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, triathlon,
deskorolka.

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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, triathlon,
deskorolka.

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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, triathlon,
deskorolka.

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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

Ziemia lubelska – wyjazd 4dniowy

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Kopalnia Guido – wyjazd 1dniowy

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Obcowanie z kulturą, to
ładowanie akumulatorów na co
dzień

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Spacer pod rękę z historią,
wiedza i rekreacją

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Młody Dąbrowianin i ferie
zimowe

Możliwy do realizacji

Organizacja dla 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 poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Organizacja dla 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 poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Młody Dąbrowianin i wakacje w Możliwy do realizacji
mieście

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Cross Country o Puchar
Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Rodzinna Akademia Ruchu

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Olimpiada Sportów
Niecodziennych

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Aktywne wakacje

Winter Day Camp

Możliwy do realizacji

Możliwy do realizacji

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

Organizacja dla 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 poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Zostań Skejtem

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Dębowy Maj Festiwal –
longboard running

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Eliminacje Mistrzostw Polski w
Deskorolce

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Szkolenie na skateparku „Akcja
Lato”

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Świetlica młodzieżowa

Możliwy do realizacji

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
Organizacja na terenie Gminy w
ramach Dębowego Maj Festiwalu
2019 imprez, zawodów i pokazów
sportowo-rekreacyjnych.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Świetlica Skateroom dla
wszystkich

Brak możliwości
wskazania obszaru.
Nie określona nazwa
przedsięwzięcia

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Turystyczne wakacje

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Poznaj sąsiada za płotem –
zróbmy coś teraz na przyszłość

Brak możliwości
wskazania obszaru.
Nie określona nazwa
przedsięwzięcia

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Rajd rowerowy ze zwiedzaniem
muzeum

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Bieg na orientacje po lasach w
Antoniowie

Możliwy do realizacji

Brak możliwości wskazania
obszaru. Nie określona nazwa
przedsięwzięcia.
Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Brak możliwości wskazania
obszaru. Nie określona nazwa
przedsięwzięcia
Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
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, triathlon,
deskorolka.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Program usportowienia dzieci i
młodzieży szkolnej z terenu
Dąbrowy
Górniczej w zakresie tenisa
ziemnego – zajęcia szkoleniowe
wraz z organizacją cyklu
rozgrywek sportowych dla
uczestniczących w programie
dzieci.

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Nabór, selekcja i wyszkolenie
Możliwy do realizacji
zawodników w celu startu w
zawodach pięściarskich w kraju i
za granicą

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Przeprowadzenie zawodów:
Możliwy do realizacji
Promocja Dąbrowskiego Sportu i
Ring Wolny

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Za uśmiech dziecka

Możliwy do realizacji

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

Organizacja na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w zakresie
boksu oraz wschodnich sztuki
walki.
Organizacja na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w zakresie
boksu oraz wschodnich sztuki
walki.
Organizacja dla mieszkańców
miasta, na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Jednodniowa wycieczka do
ogrodów Kaspias w
Goczałkowicach

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Pogodna jesień SOMY w
plenerze

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Wycieczka do Muzeum
Powstania Warszawskiego i
Muzeum Wojska Polskiego

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Wycieczka do Krakowa – Legiony Możliwy do realizacji
Piłsudskiego – ich droga do
niepodległości

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Żeglarskie szkolenie regatowe

Możliwy do realizacji

Organizacja dla 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 poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Organizacja dla 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 poza jej
granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

Organizacja na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w zakresie:
żeglarstwa, windsurfingu,
wędkarstwa sportowego.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Zimowa Akademia Rozmaitości

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Zużywaj się, nie rdzewiej!

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Wakacyjna Akademia
Rozmaitości

Szachy

Możliwy do realizacji

Możliwy do realizacji

Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu. Wnioskowane
kwoty środków z dotacji nie mogą
przekroczyć 10.000,00 zł.

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, triathlon,
deskorolka.
Organizacja dla dzieci i młodzieży
imprez sportowo-rekreacyjnych i
turystycznych w ramach
dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima”
w mieście.
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
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Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Turniej siatkonogi

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Turniej oldbojów drużyn 7osobowych na orliku

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Turniej drużyn szkolnych w piłkę Możliwy do realizacji
nożną 7-osobową z okazji Dnia
sportu

Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Turystyka i rekreacja w
zmaganiach sportowych

Możliwy do realizacji

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
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zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
Upowszechnianie i
rozwój sportu,
turystyki i rekreacji

Taneczna Dąbrowa

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Piknik dla niepełnosprawnych

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Projekt „Wygrajmy Razem
Mimo Wszystko”

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Muzyka, wyobraźnia, ciemność

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Warsztaty z tworzenia filmów
animowanych

Możliwy do realizacji

Organizacja dla młodzieży oraz
mieszkańców miasta na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza
przedsięwzięć, imprez i
programów usportowienia w
zakresie różnych dyscyplin sportu
bez możliwości udziału w
zawodach, prowadzonych przez
polskie związki sportowe.
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
Organizacja i realizacja
amatorskich oraz profesjonalnych
projektów i programów
obejmujących różne obszary
11

Kultura i sztuka

Z kulturą pod rękę

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Młody Dąbrowianin i nowy
wymiar kultury i sztuki

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Festiwal Kultur Różnych w
Fabryce Pełnej Życia

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

StreetART w FPŻ

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Oprawa muzyczna imprez i
uroczystości miejskich w 2019
roku

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Historia Dąbrowy Górniczej
wyrażona życiorysami
zasłużonych

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

35. Jubileuszowe
Interdyscyplinarne warsztaty
artystyczne 2019

Możliwy do realizacji

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
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
Oprawa muzyczna imprez i
uroczystości miejskich w 2019 r.
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
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Kultura i sztuka

Klub Seniora i Juniora
Manhattan

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Tydzień Seniora połączony z
Dniem Seniora w Dąbrowie
Górniczej

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Piknik sąsiedzki

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Zachować od zapomnienia

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Spotkanie z kulturą dla
najmłodszych

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Tydzień bibliotek

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Teatralne piątki

Możliwy do realizacji

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 80.000,00 zł.
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania

kultury
Prowadzenie Klubu Seniora i
Juniora „Manhattan” na osiedlu
Sikorskiego w Dąbrowie
Górniczej
Organizacja wydarzeń pn. Dzień
Seniora w Dąbrowie Górniczej

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
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
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kultury
Kultura i sztuka

Dzień Reumatyzmu w
Dąbrowie Górniczej z udziałem
szeroko rozumianych
sympatyków i darczyńców

Ewentualnie inny obszar:
Ochrona i promocja zdrowia oraz
działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

Kultura i sztuka

Warsztaty teatralne dla
Seniorów SOMY

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Dąbrowskie Dni Fantastyki

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Kultura wśród nas

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Aktywuj się

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Dąbrowski Kufer Skarbów

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Warsztaty wrażliwości

Możliwy do realizacji

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
Prowadzenie Klubu Osiedlowego
„Aktywuj się” na osiedlu Łęknice
w Dąbrowie Górniczej
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
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Kultura i sztuka

Wolna Przestrzeń

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Kolekcja dziedzictwa
regionalnego Hut Szkła HSG i
HSA

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Album „Szkło nasze
dziedzictwo” – tytuł roboczy

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Industriada Fabryka Pełna
Życia

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Walentynkowa 3 Maja

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Święto ulicy 3 Maja (podczas
obchodów 3 Maja

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Kiermasz bożonarodzeniowy

Możliwy do realizacji

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania lub inny obszar np.
rewitalizacji i rozwoju miasta

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
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

Ewentualnie inny obszar np.
rewitalizacji i rozwoju miasta

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

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania
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Kultura i sztuka

Festiwal 3 Maja (II edycja) 3Maj się ulicy

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Spacery warto zobaczyć w
Dąbrowie Górniczej

Możliwy do realizacji

Kultura i sztuka

Nagłośnienie Dąbrowy

Brak możliwości
realizacji

Kultura i sztuka

Imprezowa Dąbrowa

Brak możliwości
realizacji

Kultura i sztuka

Projekt artystyczny – Zatańcz ,
zaśpiewaj , zagraj…

Kultura i sztuka

Szkiełkiem i Okiem

Kultura i sztuka

Projekt artystyczny – dzieci
Zagłębia mają głos

Możliwy do realizacji

Możliwy do realizacji

Możliwy do realizacji

Ewentualnie inny obszar np.
rewitalizacji i rozwoju miasta.

Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania lub inny obszar np.
promocji miasta.
Nie mieści się w programie
współpracy, brak możliwości zakupu
sprzętu
Nie mieści się w programie
współpracy, brak możliwości zakupu
sprzętu
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania
Projekt możliwy do realizacji po
weryfikacji kosztorysu- środki z dotacji
max. do 10.000,00 zł. lub inne źródło
finansowania

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

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
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Kultura i sztuka

Powitanie wiosny MARZANNA

Kultura i sztuka

Pożegnanie lata

Możliwy do realizacji

Możliwy do realizacji

Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności

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
Organizacja ogólnodostępnych
szkolnych i miejskich zawodów
strzeleckich.

Szkolna Liga Strzelecka –
Ogólnomiejskie Zawody
strzeleckie dla mieszkańców

Możliwy do realizacji

Projekt realizowany corocznie.

Zajęcia z samoobrony i kurs I
pomocy

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości finansowych.

Organizacja festynu dla
mieszkańców miasta
popularyzujących bezpieczne
sposoby zachowań.

Bezpieczna Dąbrowa

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości finansowych.

Organizacja festynu dla
mieszkańców miasta
popularyzujących bezpieczne
sposoby zachowań.

Uratuj Misia

Brak możliwości
realizacji

Projekt realizowany był w 2018 roku.
Szkolono dzieci w wieku
przedszkolnym
i klasach 1-3 SP.

Organizacja międzyszkolnych
zawodów w udzielaniu pierwszej
pomocy.
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oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Upowszechnianie
wiedzy i
umiejętności na
rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności
Ochrona

Pierwsza pomoc – bądź fair
play

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości finansowych.

Organizacja festynu dla
mieszkańców miasta
popularyzujących bezpieczne
sposoby zachowań.

Jestem dobrym kierowcą –
jestem odpowiedzialnym
kierowcą

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości finansowych.

Brak zadania do którego może
być złożony projekt.

Ambulansem przez świat

Brak możliwości
realizacji

Brak środków na zakup ambulansu.

Brak zadania do którego może
być złożony projekt.

Organizacja zawodów
strażackich

Brak możliwości
realizacji

Centrum Zarządzania Kryzysowego
jest corocznie współorganizatorem
zawodów sportowo-pożarniczych
(wspólnie z PSP).

Brak zadania do którego może
być złożony projekt.

Dzień Strażaka

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości finansowych.

Brak zadania do którego może
być złożony projekt.

Ochrona zbiorników wodnych

Możliwy do realizacji

Ochrona zbiorników wodnych na
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środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

na terenie Dąbrowy Górniczej

terenie miasta Dąbrowy Górniczej
poprzez zarybianie
w ilości pozwalającej utrzymać
równowagę w ekosystemie
wodnym tych zbiorników, walka z
kłusownictwem oraz dokarmianie
ptactwa dziko żyjącego
zimującego na zbiornikach, w
okresach niedoboru pożywienia
naturalnego spowodowanego
zamarzaniem zbiorników.

Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego
Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego
Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

Organizacja cyklu zawodów
wędkarskich dla mieszkańców
miasta Dąbrowa Górnicza

Brak możliwości
realizacji

Eko Antoniów (m.in.
sprzątanie lasu, debata o
smogu z mieszkańcami,
warsztaty ekologiczne, akcja
informacyjna)

Możliwy do realizacji

Realizacja przedsięwzięć
zorientowanych na podnoszenie
świadomości ekologicznej oraz
wiedzy o ochronie środowiska,
wśród mieszkańców z terenu
Dąbrowy Górniczej

Poprawa warunków bytowych
zwierzyny dziko żyjącej na
terenie gminy

Możliwy do realizacji

Realizacja przedsięwzięć
mających na celu ochronę
przyrody, ochronę zwierząt dziko
żyjących, tym:
Dokarmianie zwierząt dziko
żyjących w okresach niedoboru
pożywienia, uprawa poletek

Zadanie ma charakter sportowo rekreacyjny i nie mieści się w obszarze
ochrony środowiska oraz ekologii

Nie dotyczy
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Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

Zdrowa pszczoła zdrowe
środowisko

Możliwy do realizacji

Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

Sprzątanie obszarów leśnych

Brak możliwości
realizacji

Ochrona

Doskonalimy i doszkalamy się

Możliwy do realizacji

zaporowych, introdukcja
zwierzyny drobnej w łowiska
(kuropatwy, bażanty), walka
z kłusownictwem, wyłapywanie z
terenów zurbanizowanych
zwierzyny dziko żyjącej
w Dąbrowie Górniczej
Ochrona rojów pszczelich z
pasiek znajdujących się na
terenie Dąbrowy Górniczej oraz
gotowość do interwencyjnego
usuwania rojów pszczół, os i
szerszeni z miejsc , w których
stanowią zagrożenie dla ludzi
Miasto organizuje akcję Sprzątanie
Świata w ramach prowadzonych
działań edukacyjnych, na cennych
przyrodniczo obszarach będących w
zasobach gminnych. Tereny leśne są
administrowane przez Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, które w
ramach statutowej działalności
organizuje sprzątanie terenów
zalesionych, w związku z czym zadanie
byłoby dublowane. Ponadto z uwagi
na to, że tereny te są wyłączone z
jurysdykcji miasta nie ma możliwość
przekazywania przeznaczania środków
finansowych na realizację tego zadania
w drodze dotacji dla organizacji
pozarządowych.
Realizacja przedsięwzięć
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środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego
Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego
Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego
Ochrona
środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

razem

zorientowanych na podnoszenie
świadomości ekologicznej oraz
wiedzy o ochronie środowiska,
wśród mieszkańców z terenu
Dąbrowy Górniczej

Posprzątaj po swoim psie

Brak możliwości
realizacji

Zadanie ma charakter stricte
czystościowy i podlega pod
kompetencje Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej –
Oczyszczanie Miasta

Eko Odkrywcy

Możliwy do realizacji

Realizacja przedsięwzięć
zorientowanych na podnoszenie
świadomości ekologicznej oraz
wiedzy o ochronie środowiska,
wśród mieszkańców z terenu
Dąbrowy Górniczej

Pszczelarstwo a miasto

Możliwy do realizacji

Realizacja przedsięwzięć
zorientowanych na podnoszenie
świadomości ekologicznej oraz
wiedzy o ochronie środowiska,
wśród mieszkańców z terenu
Dąbrowy Górniczej w tym:
Znaczenie i rola pszczół w życiu
człowieka

Oświata i
wychowanie

Akcja „Miej obraz osoby
niepełnosprawnej”

Oświata i

BHP dla Dąbrowy

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości

Zadanie do realizacji w ramach
podstawy programowej.

Zadanie do realizacji przez doradców
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wychowanie

realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

zawodowych zatrudnionych w
szkołach

Zadanie do realizacji przez doradców
zawodowych zatrudnionych w
szkołach

Oświata i
wychowanie

Mój zawód, moja decyzja

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

Oświata i
wychowanie

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

Możliwy do realizacji

Oświata i
wychowanie

„Senior, mój znajomy”

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

Zadanie realizowane jest w ramach
podstawy programowej

Oświata i
wychowanie

Inicjatywa – szkoła liderów
społeczności lokalnych

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

Zadanie realizowane jest przez
psychologów, pedagogów,
wychowawców zatrudnionych w
szkołach

Oświata i
wychowanie

Kierunkowskaz – pierwsze
kroki na rynku pracy

Zadanie do realizacji przez doradców
zawodowych zatrudnionych w
szkołach

Edukacja i rozwój
obywatelski

Szkoła Obywatelska CIVITAS

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków

Zadanie pod ww. nazwą wpisuje
się w zadanie zaproponowane
przez Wydział Oświaty do
realizacji w 2019r.

Zadanie częściowo realizowane w
szkołach w ramach Wiedzy o
społeczeństwie i godzin z
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Edukacja i rozwój
obywatelski

Kto może Ci pomóc?

Edukacja i rozwój
obywatelski

Tu i teraz – Świadome
podstawy. Partycypacja.
Prawa człowieka

Edukacja i rozwój
obywatelski

Równi i różni

Edukacja i rozwój
obywatelski

FabLab – Społeczna Pracownia
Kreatywności i Fabrykacji

Edukacja i rozwój
obywatelski

E-Dąbrowa – Cyfryzacja
Obywatelska

Edukacja i rozwój
obywatelski

Młodzieżowy Turniej Gry
Planszowej EKONOMIA
SPOŁECZNA

Edukacja i rozwój
obywatelski

Międzynarodowy Dzień Pokoju
– 21 września

finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych

wychowawcą.
Zadanie częściowo realizowane w
szkołach w ramach Wiedzy o
społeczeństwie i godzin z
wychowawcą.
Zadanie częściowo realizowane w
szkołach w ramach Wiedzy o
społeczeństwie i godzin z
wychowawcą.
Zadanie częściowo realizowane w
szkołach w ramach Wiedzy o
społeczeństwie i godzin z
wychowawcą.
Zadanie nie wpisuje się w obszar
Edukacji Rozwoju Obywatelskiego.

Zadanie nie wpisuje się częściowo w
obszar Edukacji Rozwoju
Obywatelskiego w zakresie zajęć
prowadzonych z seniorami, natomiast
w zakresie, w którym beneficjentami
są dzieci od 9-12 lat zadanie
realizowane jest w podstawie
programowej
Możliwość realizacji zadania
w ramach innych projektów bez
dodatkowych skutków
finansowych.
Zadanie może być realizowane na
lekcjach WOS- u, historii i godzin
wychowawczych.
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Edukacja i rozwój
obywatelski

Otwórz się na świat

Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień

Program Wzmacniania Rodziny
(PWR) – program wpisany jest
do Systemu Rekomendacji
Programów Profilaktycznych i
Promocji Zdrowia
Psychicznego

Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień

„Życie w trzeźwości naszym
celem”

Brak możliwości
realizacji ze względu
na brak środków
finansowych
Możliwy do realizacji

Zadanie częściowo realizowane w
szkołach w ramach Wiedzy o
społeczeństwie i godzin z
wychowawcą.
Zadanie będzie rozpatrywane
w zakresie ochrony zdrowia
w tym edukacji, promocji, profilaktyki
dotyczącej zdrowia publicznego
zlecane w trybie ustawy o zdrowiu
publicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 tekst jedn.)
Zgodnie z art. 3 ust.2 ww. ustawy
w realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego mogą uczestniczyć
podmioty, których cele statutowe lub
przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art.
2, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Możliwy do realizacji

Zadanie będzie rozpatrywane
w zakresie ochrony zdrowia
w tym edukacji, promocji, profilaktyki
dotyczącej zdrowia publicznego
zlecane w trybie ustawy o zdrowiu
publicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 tekst jedn.)
Zgodnie z art. 3 ust.2 ww. ustawy
w realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego mogą uczestniczyć
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Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień

Bądź trzeźwy

Możliwy do realizacji

Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień
Przeciwdziałanie
patologiom

Wsparcie w zakresie
rozwiązywania problemów
dotyczących uzależnień –
alkohol, leki, narkotyki,
dopalacze, przemoc
Dąbrowska Poradnia Prawna
„PARAGRAF”

Brak możliwości
realizacji

Możliwość realizacji

podmioty, których cele statutowe lub
przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art.
2, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Zadanie będzie rozpatrywane
w zakresie ochrony zdrowia
w tym edukacji, promocji, profilaktyki
dotyczącej zdrowia publicznego
zlecane w trybie ustawy o zdrowiu
publicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 tekst jedn.)
Zgodnie z art. 3 ust.2 ww. ustawy
w realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego mogą uczestniczyć
podmioty, których cele statutowe lub
przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art.
2, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Cele realizowane przez WZA oraz
placówki oświatowe

Zadanie udzielanie porad
prawnych w zakresie
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społecznym i
profilaktyki
uzależnień
Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień

CANDIS

Możliwość realizacji

Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień
Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień
Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
profilaktyki
uzależnień
Pomoc społeczna

Cykl wykładów o szkodliwości
narkotyków dla zdrowia
człowieka

Brak możliwości
realizacji

Czas dla rodziny – szkoła
rodzica

Brak możliwości
realizacji

Cele realizowane przez WZA oraz
placówki oświatowe

Teatr Życia

Brak możliwości
realizacji

Cele realizowane przez WZA oraz
placówki oświatowe

Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób

Wieczerza wigilijna dla ubogich Możliwość realizacji
i samotnych mieszkańców
Dąbrowy Górniczej
Innowacyjne metody
Brak możliwości
rehabilitacji – eksoszkielet itp
realizacji

Zadanie będzie rozpatrywane
w zakresie ochrony zdrowia
w tym edukacji, promocji, profilaktyki
dotyczącej zdrowia publicznego
zlecane w trybie ustawy o zdrowiu
publicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 tekst jedn.)
Z uwagi na nieprecyzyjne wskazanie
beneficjentów zadania brak
możliwości oceny zasadności
wnioskowanego projektu

rozwiazywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii.
Zadanie roczne.
Realizacja zadania uzależniona od
możliwości finansowych gminy

Zorganizowanie Wigilii dla
najuboższych samotnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej
Nie przewiduje się środków
finansowych na ten cel z uwagi na
inne zadania planowane do realizacji
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niepełnosprawnych
Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Dąbrowa Górnicza
dla Amazonek

Możliwość realizacji

Nazwa zadania zostanie wskazana
w konkursie, którego ogłoszenie
uzależnione jest od możliwości
finansowych gminy

Prowadzenie świetlicy
rewalidacyjno-rehabilitacyjnej
dla dorosłych osób
niepełnosprawnych – TERAPIE
WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych

Możliwość realizacji

Realizacja zadania uzależniona od
możliwości finansowych gminy

Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i
Ośrodek Wsparcia Opieki
promocja zdrowia
Wytchnieniowej dla osób
oraz działalności na niepełnosprawnych i ich rodzin
rzecz osób
niepełnosprawnych

Brak możliwości
realizacji

Zadanie realizowane przez gminę
(zadanie zlecone przez budżet
państwa)

Brak możliwości
realizacji

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Programie kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” opieka
wytchnieniowa realizowana
jest poprzez zapewnienie usług
w dziennych ośrodkach wsparcia,
placówkach całodobowych,
jednostkach systemu oświaty lub
poprzez zawarcie umowy z organizacją
pozarządową na usługi, w tym
indywidualne.
Beneficjenci to opiekunowie dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze
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Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych

znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz osób niepełnosprawnych ze
znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Niewielkie zapotrzebowania na ww
usługi; zadanie realizowane przez
gminę

WTZ

Brak możliwości
realizacji

Koperta Życia

Brak możliwości
realizacji

Zadanie realizowane przez gminę

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla Seniorów

Możliwość realizacji

Założenia projektu częściowo
realizowane w ramach zadania
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
Z uwagi na niewielką ilość
przedstawionych danych brak
możliwości oceny zasadności
wnioskowanego projektu

Ochrona i
Cykl wykładów o wcześniakach
promocja zdrowia
oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Ochrona i
Innowacje dla zdrowia
promocja zdrowia

Brak możliwości
realizacji

Brak możliwości
realizacji

Realizacja zadania uzależniona od
możliwości finansowych gminy

Nie przewiduje się środków
finansowych na ten cel z uwagi na
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oraz działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Wspieranie rodziny Akademia Gry i Zabawy
i systemu pieczy
zastępczej

inne zadania planowane do realizacji

Możliwość realizacji

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Akademia Wyobraźni
Dziecięcej

Możliwość realizacji

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Dziecięca Fabryka
Kreatywności

Możliwość realizacji

Prowadzenie Placówki 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 tj.: Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice.
Zadanie roczne
Prowadzenie Placówki 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 tj.: Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice.
Zadanie roczne
Prowadzenie Placówki Wsparcia
Dziennego w formie opiekuńczej
dla dzieci i młodzieży w ramach
realizacji gminnego programu
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w ramach
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Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Świetlica środowiskowa
„Małolat”

Możliwość realizacji

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Świetlica środowiskowointegracyjna Kolorowy Świat
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Możliwość realizacji

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Świetlica środowiskowa
KRAINA PRZYJAŹNI

Możliwość realizacji

gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii
w poszczególnych dzielnicach
miasta tj.: Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice.
Zadanie roczne
Prowadzenie Placówki 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 tj.: Centrum, Gołonóg,
Mydlice, Ząbkowice.
Zadanie roczne
Prowadzenie Placówki 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 tj.: Centrum, Gołonóg,
Prowadzenie Placówki Wsparcia
Dziennego w formie opiekuńczej
dla dzieci i młodzieży w ramach
realizacji gminnego programu
rozwiązywania problemów
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alkoholowych oraz w ramach
gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii
w poszczególnych dzielnicach
miasta tj.: Centrum, Gołonóg,
Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Dwie godziny dla rodziny

Brak możliwości
realizacji

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Placówka dla dzieci i
młodzieży, które potrzebują
szczególnej opieki ze względu
na stan zdrowia wymagający
zastosowania opieki
specjalistycznej w oparciu
o edukację włączającą wspólne
funkcjonowanie ze zdrowymi
rówieśnikami co pozytywnie
wpłynie na funkcjonowanie
w społeczeństwie
Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej zgodnie z
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015
r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej
w punktach na
ul. Wybickiego, Skibińskiego
i Chemicznej
Porady prawne dla
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej

Brak możliwości
realizacji

Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz zwiększania
świadomości
prawnej
społeczeństwa
Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz zwiększania

Zadanie znajduje się poza zakresem
realizowanych zadań przez WZA;
Założenia i cele projektu realizowane
są przez dedykowane placówki
oświatowe oraz MOPS
Zadanie znajduje się poza zakresem
realizowanych zadań przez WZA;
Założenia i cele projektu realizowane
są przez dedykowane placówki
oświatowe oraz MOPS

Możliwość realizacji

Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej

Możliwość realizacji

Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
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świadomości
prawnej
społeczeństwa
Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz zwiększania
świadomości
prawnej
społeczeństwa
Promocja miasta

prawnej w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
Dąbrowskie Centrum Mediacji

Możliwość realizacji

Zdobywamy Dąbrowską
Odznakę Krajoznawczą

Brak możliwości
realizacji

Obchody Jubileuszu 50-lecia
Oddziału Miejskiego PTTK w
Dąbrowie Górniczej
Centrum Informacji i Promocji
Miasta oraz Organizacji
Pozarządowych

Możliwość realizacji

Przedsiębiorczość i
Rozwój
Gospodarczy

Prowadzenie Dąbrowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości

Możliwość realizacji

Przedsiębiorczość i
Rozwój
Gospodarczy

Biznes Wrażliwy Społecznie –
Koło Dąbrowskie

Brak możliwości
realizacji

Promocja miasta

Promocja miasta

Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
Projekt po części wiąże się z promocją
miasta. Jednak ze względu na
charakter wydarzenia powinno być
realizowane w obszarze
Upowszechniania i Rozwoju Sportu,
Turystyki i Rekreacji
Możliwość realizacji poprzez inne
formy wsparcia poza dotacyjnego

Możliwość realizacji

Upowszechnianie i Rozwój
Sportu, Turystyki i Rekreacji

Prowadzenie Miejskiego Centrum
Informacji

Zadanie zaplanowane jest do realizacji
w 2019 roku na łączną kwotę 180 000
zł, w ramach współpracy Gminy
Dąbrowa Górnicza z organizacjami
pozarządowymi raz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Brak środków finansowych na
realizację zadania.
Zadanie może zostać zrealizowane w
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Rewitalizacja i
Rozwój Miasta

Włącz się w miasto

Brak możliwości
realizacji

Rewitalizacja i
Rozwój Miasta

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Brak możliwości
realizacji

Rewitalizacja i
Rozwój Miasta

Konferencja Otwarta
REWITALIZACJA 3.0 Open
Space Technology

Brak możliwości
realizacji

Rewitalizacja i
Rozwój Miasta

Festiwal 3 Maja (II edycja) 3
Maj się ulicy

Brak możliwości
realizacji

Rewitalizacja i
Rozwój Miasta

Spacery – warto zobaczyć w
Dąbrowie Górniczej

Brak możliwości
realizacji

ramach prowadzenia Dąbrowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości oraz
innych obszarów wskazanych w
Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Dzielnicowe spacery badawcze z
udziałem mieszkańców realizowane są
w ramach projektu Fabryka Pełna
Życia, byłoby więc to dublowanie
prowadzonych już działań.
Brak środków finansowych na
realizację zadania.
Zadanie może zostać zrealizowane w
ramach innych obszarów wskazanych
w Programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Brak środków finansowych na
realizację zadania.
W ramach posiadanych środków
priorytetem są działania
o charakterze ciągłym, a nie
organizacja jednego wydarzenia,
spotkania itp.
Działania na rzecz rewitalizacji ul. 3
Maja prowadzone są
w ramach projektu Fabryka Pełna
Życia.
Z opisu proponowanego działania nie
wynika, że jest to projekt
rewitalizacyjny. Zadanie może zostać
zrealizowane w ramach innych
obszarów wskazanych w Programie
współpracy z organizacjami
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Inne

Tablica zewnętrzna
wolnostojąca

Brak możliwości
realizacji

Inne

Tężnia solankowa

Brak możliwości
realizacji

Inne

Tor rowerowy

Brak możliwości
realizacji

Inne

Park Grabocin

Brak możliwości
realizacji

Inne

Fabryka Pełna Życia – włącz się

Możliwość realizacji

pozarządowymi.
Zadanie nie wpisuje się w założenia
Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Zadanie można zgłosić do
Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego.
Zadanie nie wpisuje się w założenia
Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Zadanie można zgłosić do
Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego lub Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Zadanie nie wpisuje się w założenia
Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Zadanie można zgłosić do
Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego lub Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Zadanie nie wpisuje się w założenia
Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Zadanie można zgłosić do
Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego lub Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
W zależności od możliwości
finansowych Gminy, zadanie zostanie
zlecone w związku z projektem
Fabryka Pełna Życia.
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