OGŁOSZENIE
wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Garwolin
w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2014
Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Garwolin
z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartych konkursów
ofert na realizację zadań miasta w 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza
Miasta Garwolin z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania
komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014
roku przeprowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w dniach od 3 lutego 2014 roku do dnia 5 lutego 2014 roku, dokonała
otwarcia, oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W dniu 6 lutego 2014 roku
komisja konkursowa przekazała Burmistrzowi Miasta Garwolin propozycję wyboru
najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków finansowych w przypadku wyboru więcej
niż jednej oferty na realizację jednego zadania. Propozycja ta została zaakceptowana
w całości.

Ochrona zdrowia
Lp

Nazwa zadania

1

Prowadzenie świetlicy
opiekuńczo – wychowawczej dla
dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo.
Udzielanie wsparcia
środowiskom abstynenckim –
prowadzenie grup
samopomocowych osób
uzależnionych i
współuzależnionych.
Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
lub narkomania, pomocy
psychologicznej i prawnej, w
szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
Prowadzenie punktu
informacyjno – konsultacyjnego
dla osób uzależnionych i ich
rodzin oraz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.

2

3

4

Liczba
wybranych
ofert

Nazwa oferenta

Średnia
ocen
oferty

Proponowane
środki

1

Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

4,63

180 000

1

Stowarzyszenie
„Trzeźwymi Bądźcie”

5,00

31 000

1

Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń

5,00

36 000

1

Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń

5,00

35 000

5

6

7

8

Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych – organizowanie
czasu wolnego z elementami
profilaktyki problemowej
skierowanej do dzieci i
młodzieży w szczególności z
grup ryzyka.
Popularyzacja zdrowego stylu
życia poprzez gimnastykę wśród
dorosłych.

1

Fundacja „Sztafeta”*

3,80

4 000

1

5,00

4 000

Ochrona zdrowia poprzez
edukację oświatowo –
zdrowotną oraz popularyzację i
organizowanie honorowego
krwiodawstwa w odniesieniu do
środowisk młodzieżowych i
osób dorosłych.
Aktywizowanie społeczności
lokalnej do dbałości o zdrowie
poprzez sprawności fizycznej i
intelektualnej.

1

Międzyszkolny
Gimnastyczno –
Taneczny Uczniowski
Klub Sportowy „No
Name”
Polski Czerwony Krzyż

5,00

13 000

Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin i Miast
Powiatu
Garwolińskiego*
Związek Harcerstwa
Polskiego Komenda
Hufca „Orłów”*
Stowarzyszenie
Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”
Federacja
Skautingu
Europejskiego*

5,00

5 000

4,50

4 500

4,16

3 500

3

*W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, oferent
zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy
zadania.

