OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Garwolina w 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem
Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 grudnia 2018 roku
Na podstawie Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 grudnia
2018 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartych konkursów ofert na realizację
w 2019 roku zadań publicznych Miasta, zgodnie z "Regulaminem postępowania komisji
konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta w 2019
roku", komisja konkursowaw dniach 28 - 31 grudnia 2018 roku dokonałaotwarcia, a następnie
ocenyformalneji merytorycznejzłożonychofert.
W dniu 31 grudnia 2018 roku komisja konkursowa przekazała Burmistrzowi Miasta
Garwolina propozycję wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycję wysokości
przyznanych środków finansowych na realizację zadań. Propozycja ta została zaakceptowana
w całości.
OCHRONA ZDROWIA
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Nazwa zadania
Prowadzenie świetlicy opiekuńczowychowawczej dla dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizacja czasu wolnego z
elementami profilaktyki problemowej
skierowanej do dzieci i młodzieży w
szczególności z grup ryzyka.
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 informacyjnokonsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin oraz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Organizacja wypoczynku letniego z
programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży w szczególności z rodzin
dysfunkcyjnych z problemami
alkoholowymi.
Organizacja i promocja lokalnego
wolontariatu.
Ochrona zdrowia poprzez edukację

Liczba
wybranych
ofert

Nazwa oferenta

Proponowane
środki (w zł.)

I

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom

I

Stowarzyszenie Calos
Cagathos

l

Stowarzyszenie "Trzeźwymi
Bądźcie"

30000

l

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

20000

l

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

30000

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom*

20000

180000

7500

2
Chorągiew Stołeczna ZHP
2
l

Chorągiew Stołeczna ZHP*
Fundacja "Tętniące Życiem"*
Polski Czerwony Krzyż

8540
2000
2 000
14000

oświatowo zdrowotną oraz
popularyzację i organizowanie
honorowego krwiodawstwa.
Aktywizowanie społeczności lokalnej
9

do dbałości o zdrowie poprzez poprawę
sprawności fizycznej i intelektualnej.

l

Fundacja "Tętniące Życiem"

9 030

Stowarzyszenie na rzecz
dzieci, młodzieży i dorosłych
3 000
osób niepełnosprawnych
Integracja środowisk osób
2
10
niepełnosprawnych.
"Sportowa"
Fundacja na rzecz dzieci i osób
3 000
z autyzmem .Autyzmowcy?"
*W przypadku przyznania dotacji w kWOCIe innej niż wnioskowana W ofercie, oferent zobowiązany jest
niezwłocznie przedłożyć zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadań
publicznych, zobowiązane są do dostarczenia do tutejszego Urzędu danych osób (imię
i nazwisko, funkcja pełniona w organizacji, pesel) upoważnionych do podpisania umowy oraz
aktualny numer konta, na które będzie przekazana dotacja.
Ponadto organizacje zarejestrowane w Rejestrach innych niż Krajowy Rejestr Sądowy zobowiązane są
dostarczyć aktualne zaświadczenie.

