SWZ.524.2.2020

Tychy, dnia 22 lipca 2020r.

INFORMACJA

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, iż w dniu 21 lipca 2020roku został rozstrzygnięty
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zakwalifikowano do realizacji następujące oferty podmiotów:
RODZAJ ZADANIA

w zakresie
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot
i społeczności
lokalnych

w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom
i patologiom społecznym

NAZWA ZADANIA

PODMIOT

ADRES

realizacja działań mających
na celu wspomaganie
rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych

Fundacja
Internationaler
Bund Polska

Kraków,
ul.
Wrocławska
37a/320

23 000 zł

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

Fundacja Rozwoju
i Integracji
„MULTIINTEGRA"

Tychy,
ul.
Edukacji
7

14 080 zł

realizowanie programów,
projektów dla rodziców w celu
podniesienia ich kompetencji
wychowawczych

Stowarzyszenie
„Trzeźwość Życia”

Tychy,
ul.
Nałkowskiej19

24 795 zł

organizacja i prowadzenie
działań w zakresie poprawy
jakości życia osób
z niepełnosprawnościami

Tyski Związek Osób
Niepełnosprawnych
Ruchowo

Tychy,
ul.
Grota
Roweckiego
42-44

2 480 zł

Stowarzyszenie
Tyskiego Klubu
Amazonek

Tychy,
ul.
Barona
30/209

6 266,80 zł

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski Koło w
Tychach

Tychy,
ul.
Budowlanych
19

Fundacja „Kopalnia
Kreatywności”

Tychy,
ul.
Budowlanych
29/16

w zakresie ochrony
i promocji zdrowia

prowadzenie programu
z zakresu rehabilitacji
społecznej
w zakresie działalności
na rzecz osób
niepełnosprawnych

prowadzenie warsztatów
edukacyjnych i informacyjnych
z podstaw nauki języka
migowego

PRZYZNANA
DOTACJA

8 000 zł

10 390 zł

w zakresie działalności
na rzecz osób w wieku
emerytalnym

przestrzeń bez barier działania aktywizujące na
rzecz środowiska osób
niewidomych i niedowidzących
w Tychach

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski Koło w
Tychach

Tychy,
ul.
Budowlanych
19

15 000 zł

prowadzenie programu
wsparcia dla opiekunów
formalnych
i nieformalnych osób starszych
ze zdiagnozowanymi
postępującymi zespołami
otępiennymi

Fundacja Po
Skrzydła

Sosnowiec,
ul.
Wasilewskiego
3/IB

5 300 zł

prowadzenie działań na rzecz
aktywności osób starszych,
zapobiegających wykluczeniu
społecznemu.

Fundacja Po
Skrzydła

Sosnowiec,
ul.
Wasilewskiego
3/IB

13 000 zł

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

