
WYNIKI ROZPATRZENIA OFERT KONKURSOWYCH NA REALIZACJ Ę ZADAŃ Z ZAKRESU 

PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA ROK 2010 

 
 
 Po przeanalizowaniu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym złoŜonych w ramach konkursu 
postanowiono dofinansować następujące oferty: 
 
Zadanie I: „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz doŜywianie dzieci w świetlicach 
środowiskowych”. 
 
 

LP NAZWA PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO 
PROJEKT 

NAZWA PROJEKTU CAŁKOWITY KOSZT 
ZADANIA 

WNIOSKOWANA 
KWOTA DOTACJI 

PRZYZNANA KWOTA 
DOTACJ I 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wyszków ul. Kościuszki 19 

 
 
  

Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych i 

programów 
profilaktycznych oraz 
doŜywianie dzieci w 

świetlicach 
środowiskowych 

57.282,00 zł 25.910,00 zł 20.000,00 zł 

2.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych i 

programów 
profilaktycznych oraz 
doŜywianie dzieci w 

świetlicach 
środowiskowych 

60.300,00 zł 32.000,00 zł 30.000,00 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 CAŁKOWITY 
KOSZT ZADANIA  

WNIOSKOWANA 
KWOTA 

DOTACJI 

PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

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.” 

40.760,00 zł 10.660,00 zł 10.660,00 zł 

2. 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.” 

 

17.850,00 zł 14.050, 00 zł 10.000,00 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.” 

25.902,00 zł 22.302,00 zł 9.340,00 zł 

4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

“Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i profilaktycznych 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl 
Ŝycia.” 

50.000,00 zł 23.000,00 zł 20.000,00 zł 



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

LP NAZWA PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO 

PROJEKT 

NAZWA PROJEKTU CAŁKOWITY 

KOSZT ZADANIA 

WNIOSKOWANA 

KWOTA DOTACJI 

PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI  

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”. 

35.294,50 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Wyszków ul. Sikorskiego 40 

 

„Półkolonie w mieście dla dzieci i 
młodzieŜy” 

21.500,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

3. Fundacja „Idzik” 
Wyszków ul. Białostocka 12 

 

„ Organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieŜy z 

rodzin, w których występują 
problemy alkoholowe”. 

24.830,00 zł 11.800,00 zł 11.800,00 zł 

 

 

 

 Nie wybrano oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe” ze względu na zbyt kosztowny projekt zadania. 

 


