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SWZ.524.1.2020

Tychy, dnia 28 kwietnia 2020r.

INFORMACJA
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 roku został
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zakwalifikowano do realizacji następujące oferty podmiotów:
RODZAJ ZADANIA

III. przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym

V. w zakresie działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych

VI. w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku
emerytalnym,

NAZWA ZADANIA

Prowadzenie programu
wsparcia dla osób
stosujących przemoc w
rodzinie
Przestrzeń bez barier działania aktywizujące na
rzecz środowiska osób
niewidomych
i niedowidzących
w Tychach
Prowadzenie programu
wsparcia dla opiekunów
formalnych
i nieformalnych osób
starszych ze
zdiagnozowanymi
postępującymi zespołami
otępiennymi

PODMIOT

ADRES

PRZYZNANA
DOTACJA

Stowarzyszenie
„Trzeźwość
Życia”

Tychy,
ul. Nałkowskiej
19

Polski Związek
Niewidomych
Okręg Śląski
Koło w Tychach

Tychy,
ul. Budowlanych
19

Zimbardo
Youth Center
(ZYC)

Gliwice,
ul. Siemińskiego
22

4 500 zł

14 800 zł

1 700 zł

Wskazane poniższej oferty zostały sporządzone prawidłowo oraz uzyskały wymaganą liczbę
punktów. Jednocześnie z uwagi na stan epidemii i ograniczeń z nim związanych oraz kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, nie przyznano dotacji z uwagi na brak możliwości realizacji
zadania w następujących zakresach:

RODZAJ ZADANIA

I . działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych

III. przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym
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NAZWA ZADANIA

PODMIOT

1.Współpraca trójsektorowa na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Tychach

Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej

1. Organizacja wyjazdowych obozów
i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniami, realizowanych
w oparciu o program profilaktyczny

Ośrodek Christoforos przy
parafii bł. Karoliny

2. Prowadzenie ogólnodostępnych
półkolonii, warsztatów, zajęć dla dzieci
i młodzieży spędzających wakacje na
terenie miasta Tychy

Stowarzyszenie Integracji
i Aktywizacji Społecznej
Osób i Rodzin „Od-nowa”

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485507

3. Prowadzenie programów profilaktyki
uniwersalnej, realizowanych w oparciu
o ideę liderów młodzieżowych,
stanowiących alternatywę wobec
używania środków psychoaktywnych

IV. w zakresie promocji i ochrony
zdrowia

Fundacja Rozwoju
i Integracji "MULTIINTEGRA"

4. Realizowanie programów, projektów
dla rodziców w celu podniesienia ich
kompetencji wychowawczych
1. Organizacja i prowadzenie działań
w zakresie poprawy jakości życia osób
z niepełnosprawnościami mieszkańców miasta Tychy

Stowarzyszenie
„Trzeźwość Życia”
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„W Stronę Słońca”
Stowarzyszenie Tyskiego
Klubu Amazonek

1.Organizowanie lokalnych imprez
integracyjnych o charakterze
kulturalno-artystycznym i/lub
sportowym oraz promowanie
aktywności osób
z niepełnosprawnościami

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną koło w Tychach
Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski Koło
w Tychach
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną koło
w Tychach
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„W Stronę Słońca”

2. Prowadzenie programu
z zakresu rehabilitacji społecznej
V. w zakresie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych

3. Prowadzenie warsztatów
edukacyjnych i informacyjnych
dotyczących niepełnosprawności,
skierowanych do społeczności lokalnej,
w tym dzieci i młodzieży

Fundacja Ważne Miejsce

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
mgr Maciej Gramatyka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
mgr Maciej Gramatyka
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