
Załącznik do 
Zarządzenia Nr 19/11 
Burmistrza Wyszkowa 

z dn. 1 lutego 2011r. 
 

 
Wyniki konkursu ofert na realizacj ę zadań poŜytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na 

rok 2011, kierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wyszków.  
 

 
 
Zadanie I: „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz doŜywianie dzieci w świetlicach 
środowiskowych”. 
 
 
 

LP NAZWA PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO 
PROJEKT 

NAZWA PROJEKTU PRZYZNANA KWOTA DOTACJ I 

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i doŜywianie 
dzieci w świetlicy środowiskowej 

                                                                                                                                                       

25 600,00 zł 

2.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wyszków ul. Kościuszki 19 

 

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów 
profilaktycznych oraz doŜywianie dzieci w świetlicach 

środowiskowych 

21 200,00 zł 

3. Wyszkowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „WaŜna RóŜa”,  
ul. Geodetów72/17, 07-200 Wyszków 

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów 
profilaktycznych oraz doŜywianie dzieci w świetlicach 

środowiskowych - “Wiem co jem”. 

3 120,00 zł 

 

 

 



Zadanie II „ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych 
przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia. 
 
 

LP NAZWA PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO 
PROJEKT 

NAZWA PROJEKTU PRZYZNANA KWOTA DOTACJ I 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„Wiatrak” 

Wyszków ul. Prosta 7 

„ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia.” 

10 500,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

„ Prowadzenie pozalekcyjnych dla młdzieŜy w ramach profilaktyki 
przeciwdziałania patologiom społecznym.” 

13 500,00 zł 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wyszków ul. Kościuszki 19 

 
 
 
 
 
 

„ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia.” 

10 000,00 zł 

4. Fundacja „Idzik” 
Wyszków ul. Białostocka 12 

 
 

„ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia. 

11 000,00 zł 

5. Wyszkowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „WaŜna RóŜa”,  
ul. Geodetów72/17, 07-200 Wyszków 

„ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia - „Organizowanie i 
animowanie czasu wolnego – Sportowi i Kulturalni”. 

5 000,00 zł 

 
 



Zadanie III: „Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe ”. 
 

LP NAZWA PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO 

PROJEKT 

NAZWA PROJEKTU PRZYZNANA KWOTA DOTACJ I 

1. Związek Harcerstwa Polskiego 
Wyszków ul. Aleja RóŜ 2 

 

„Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

8 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

 

„Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy w czasie 
wakacji”. 

10 000,00 zł 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wyszków ul. Kościuszki 19 

„Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

5 000,00 zł 

4. Związek Harcerstwa Polskiego 
Wyszków ul. Aleja RóŜ 2 

 

„Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

1 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie “PomóŜ Dzieciom” 
Dębinki, ul. Pałacowa 7, 07-230 Zabrodzie 

„Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

8 000,00 zł 

6. Fundacja „Idzik” 
Wyszków ul. Białostocka 12 

 

„ Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

9 000,00 zł 

7. Wyszkowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „WaŜna RóŜa”,  
ul. Geodetów72/17, 07-200 Wyszków 

„ Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe”. 

9 000,00 zł 

 


