
 
 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania 
 

Zestawienie zadań w poszczególnych obszarach  współpracy  
z uwzględnieniem podziału kosztów realizacji zadań, liczby beneficjentów  

i osiągniętych rezultatów 
 

Obszar pomocy społecznej 
 
Zadanie 1. 

Nazwa zadania Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 
bezdomnym 

Liczba złożonych ofert 2 aneksy 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 2 

Całkowity koszt realizacji zadania 541.346 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową 

144.000 
26 % 

Środki  finansowe własne organizacji  
i z innych źródeł zł/ % całkowitego 
kosztu realizacji zadania 

394.586 
73 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  2 760 
    1 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

Fundacja ,,Kromka Chleba”- 8/3  
Caritas Diecezji Tarnowskiej – 7/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Caritas Diecezji Tarnowskiej:  
Z pomocy Domu dla Bezdomnych skorzystało ogółem 
630 osób w wymiarze 28.367 osobodni, w tym: 
z pomocy Domu - 176 osób w wymiarze 27.722 
osobodni. Z Noclegowni skorzystało - 227 osób 
w wymiarze 645 osobonocy, z Łaźni skorzystało  - 
wielokrotnie 227 osób (kąpiel, wymiana odzieży, 
odwszawianie. 
Fundacja ,,Kromka Chleba”:  
z Łazienki wielokrotnie skorzystało 300 osób (co daje 
2.388 usług), Noclegowni 10 osób (co daje łącznie 995 
noclegów) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Infrastruktura oraz wyposażenie  Domu dla Bezdomnych 
Mężczyzn, w tym dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pozwoliło na zabezpieczenie wielu 
potrzeb osób bezdomnych, materialnych, w tym wsparcia 
opieki medycznej, prawnych, a także psychologicznych 
oraz duchowych. Działania realizowane na terenie 
Domu, w pierwszej kolejności zabezpieczały 
podstawowe funkcje życiowe osób zagrożonych ze  
względu na warunki atmosferyczne jak również styl 
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życia. Zapewniono całodobowe schronienie dla osób 
bezdomnych i innych zgłaszających się  będących  
w trudnej sytuacji, w tym: zapewniono możliwość 
noclegu z całodziennym wyżywieniem, niezbędne 
lekarstwa, środki higieny osobistej, odzież i obuwie, 
organizację zajęć resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, 
psychologiczną, pomoc m.in. w podjęciu leczenia od 
uzależnienia, w sprawach związanych z poszukiwaniem 
pracy, ubezpieczeniem społecznym itp.; w Noclegowni 
zapewniono nocleg w okresie jesienno – zimowym, 
możliwość skorzystania z zajęć z terapeutą; prowadzono 
łazienkę, w ramach której zapewniono: kąpiel, 
możliwość wyprania i wysuszenia odzieży oraz 
niezbędne środki czystości oraz sprzęt (m.in. pralkę, 
suszarkę, żelazko). 

 
Zadanie 2. 

Nazwa zadania 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych 

dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 121.428 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową 

8 000 
7 % 

Środki  finansowe własne organizacji  
i z innych źródeł zł/ % całkowitego 
kosztu realizacji zadania  

102.568 
84 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  10.860 
9 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

ok. 43/30 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

ok. 3.100 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Pozyskanie i przekazanie na rzecz mieszkańców 
Tarnowa ponad 25 ton pełnowartościowej żywności, co 
stanowi ekwiwalent ponad 50.000 posiłków. 
Wsparcie materialne beneficjentów projektu przyczyni 
się w przyszłości do poprawy sytuacji zdrowotnej ale 
również społecznej i ekonomicznej rodzin najuboższych, 
a co najważniejsze poprawi sytuację dzieci i młodzieży: 
złagodzi negatywne skutki problemu ubóstwa. Dzięki 
współpracy z PKPS Zarząd Rejonowy w Tarnowie 
zrealizowano Świąteczną Zbiórkę Żywności, 
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zorganizowaną w 10 placówkach handlowych, zebrano 
blisko 3 tony żywności, która trafiła na świąteczne stoły 
najuboższych mieszkańców Tarnowa.  

Promocja zadania 

Bank Żywności w Krakowie – promocja projektu  
w siedzibie Banku, na stronie internetowej, promocja 
działalności Banku wśród władz lokalnych  
i wojewódzkich. 

 
Zadanie 3. 

Nazwa zadania 
Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie 
posiłków gorących jednodaniowych 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 142.397 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Państwa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

142.397  
100% 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania   

0 

Wkład osobowy organizacji zł/% 9 (osób) 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 76.500  
(w tym z dotacji budżetu Państwa: 50.000,00 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Niewykorzystana kwota dotacji to: 
65.896 zł 

Uzasadnienie: 
Na 2014 r. szacowano, że oferent wyda 29.120 gorących 
posiłków i suchego prowiantu, a faktycznie wydana 
liczba gorących posiłków i suchego prowiantu w 2014 r. 
wyniosła łącznie 15.666. 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

Dyrektor Domu, personel (opiekunowie) zapewniający 
nadzór oraz bieżące zaopatrzenie w artykuły 
żywnościowe, dwie kucharki, księgowa  

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

98 osób narastająco w omawianym okresie 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przygotowano i wydano łącznie 15.666 gorących 
posiłków oraz suchego prowiantu dla 98 osób. 

Promocja zadania 

Logo Tarnowa i informacja o współfinansowaniu  przez 
Gminę Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa jest 
umieszczona na tablicy informacyjnej przed wejściem do 
budynku, w którym mieści się kuchnia i jadłodajnia 
Domu dla Bezdomnych Mężczyzn realizujące niniejsze 
zadanie oraz na stronie internetowej Caritas Diecezji 
Tarnowskiej www.caritas.tarnow.pl z informacją w jakiej 
wysokości została ona udzielona. 
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Zadanie 4 a. 

Nazwa zadania Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób 
usamodzielnianych 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 48.346  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

39.000  
81%  

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

0 zł / 0 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 9.346 / 19%     
Rozliczono realizację zadania na kwotę 45.486 zł  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Podczas kalkulacji kosztów obsługi zadania publicznego, 
w tym kosztów administracyjnych – media (czynsz, 
energia, woda, gaz) zakładano, że w okresie realizacji 
zadania w mieszkaniu będzie przebywać trzy osoby 
usamodzielniane. W czasie realizacji zadania  
w mieszkaniu nie przebywała przewidywana liczba osób, 
stąd kwota dotacji w wysokości 2.860 zł nie została 
wykorzystana. 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

5 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

łącznie 4 osoby usamodzielniane  
(w różnych okresach czasu) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców, 
wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie, 
podniesienie poczucia własnej wartości. Mieszkańcy 
mieli zapewnione wsparcie odpowiednie do swoich 
potrzeb, uczestniczyli w rożnych formach treningów 
mających na celu poprawę ich funkcjonowania 
w środowisku oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia. 

 
Zadanie 4 b. 

Nazwa zadania Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie” 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 60.770 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

50.000  
82% 

Środki  finansowe własne organizacji   0 
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i z innych źródeł zł/ % całkowitego 
kosztu realizacji zadania  

0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  10.770 
18% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę   60.770 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

6 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

4 osoby 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Osobom przebywającym w mieszkaniu udzielono 
wsparcia ze strony specjalistów (opiekuna, terapeuty, 
psychologa oraz pracownika socjalnego),  
w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Zapewniono 
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 
w integracji ze społecznością lokalną - sprzyjając 
rozwijaniu kontaktów społecznych oraz przygotowując 
do prawidłowego pełnienia ról społecznych. 

 
Obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Zadanie 5. 

Nazwa zadania 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym 

dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
Liczba złożonych ofert  (6 aneksów) 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 

6 

Całkowity koszt realizacji zadania 240.722 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową 

135.000 
57 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

77.110 
32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  26.668 
11 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

133.731 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.269 zł 
została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Tarnowa. Przyczyną zwrotu były m.in. w TPD mniejsze 
kwoty z tytułu dożywiania z powodu wygranej  
w ogólnopolskim konkursie Fundacji Tesco Dzieciom, 
opłat za media oraz kosztów zużycia materiałów.  

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

41/25 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

180 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach realizacji zadania prowadzono 6 świetlic 
środowiskowych: 
- przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, 
- przy parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, 
- przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
- przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, 
- przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, 

 - świetlicy środowiskowej w Środowiskowym Ognisku    
    Wychowawczym TPD ,,Radosna Przystań”. 
Świetlice czynne były 4 godziny dziennie w dni nauki 
szkolnej (bez okresu wakacyjnego), w świetlicach dzieci 
mały zabezpieczony jeden posiłek. 
Celem zadania było uzupełnianie braków edukacyjno-
intelektualnych ale też zapobieganie nałogom 
alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu. Zapewniano 
dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opiekę 
poprzez codzienną naukę szkolną, zajęcia wyrównawcze 
z przedmiotów, zajęcia integrujące grupę (zawody 
sportowe, wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, teatralne, 
profilaktyczno-wychowawcze, ekologiczne, 
socjoterapeutyczne, korekcyjne).  

 
Zadanie 6. 

Nazwa zadania Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 
specjalistycznej 

Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 2 

Całkowity koszt realizacji zadania 716.398 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową  

538.650 
83% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania**  

174.246 
24 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  3.500 
1 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

31/12 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

250 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
 
 

Stowarzyszenie „SIEMACHA”  Spot Gemini Park - 
Placówka działała we wszystkie dni robocze w godz. 
13.00-20.00, a w okresie ferii świątecznych, wakacji 
zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć szkolnych 
w godz. 10.00-17.00. Dzieci i młodzież wymagającą 
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różnego rodzaju wsparcia objęto opieką poprzez udział  
w grupowych zajęciach.  
-W placówce prowadzone były zajęcia: wychowawcze  
i integracyjne, profilaktyczne dot.  tematów zdrowego 
stylu życia, zajęcia ze specjalistami, edukacyjne, 
informatyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania 
i talenty, kulinarne, turystyczne, zajęcia sportowe, 
ruchowe, zajęcia specjalistyczne o profilu zawodowym 
dla starszych wychowanków, zajęcia nauki jazdy konnej.  
-W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele zdarzeń, 
uroczystości, wyjazdów jednodniowych, weekendowych, 
projektów, warsztatów, happeningów.  
-W czasie ferii zimowych wychowankowie placówki 
uczestniczyli w zorganizowanych  formach turnusów 
wyjazdowych połączonych z realizacją programu 
psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego. 
-Podczas wakacji letnich placówka pracowała w rytmie 
zajęć ustalonych wg odrębnego grafiku, proponując 
różnorodne warsztaty stacjonarne oraz zajęcia poza 
placówką na obiektach w mieście. 
-W czasie wakacji wychowankowie również 
uczestniczyli w zorganizowanych formach turnusów 
wyjazdowych, połączonych z realizacją programu 
psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego.  
-Wychowankowie placówki (22 osoby) wzięli udział 
w 5 projektach edukacyjno-wychowawczo- 
integracyjnych. 
Fundacja „Ich Pasje” - Placówka działała w dni nauki 
szkolnej w godzinach 14.00-18.00, a w dni wolne od 
zajęć szkolnych w godzinach 10.00-14.00. Świetlica nie 
funkcjonowała w przerwach świątecznych, w święta 
państwowe i dnie wolne od pracy.  
Oferta placówki skierowana była do dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin 
dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, z niepowodzeniami edukacyjnymi 
wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami 
komunikacji językowej, zaburzeniami zachowania. 
Zakładane cele zostały realizowane. Każdy  
z wychowanków przychodzących regularnie do placówki 
miał indywidualny kontakt z pedagogiem lub 
psychologiem. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, 
że u 22 dzieci występuje w rodzinie problem alkoholowy 
a 29 dzieci jest świadkami agresji w domu lub 
najbliższym otoczeniu. Od września dzieci uczestniczyły  
w zajęciach wg grafiku na rok szkolny, tj. zajęciach: 
psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych, 
socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, 
arteterapeutycznych, sportowych, edukacyjnych. 
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że 30 
wychowanków objętych jest opieką MOPS. Większość 
zapisanych wychowanków znajduje się w trudnej 
sytuacji rodzinnej, materialnej lub emocjonalnej. Z zajęć 
logopedycznych, w tym logopedycznych i korekcyjno-
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kompensacyjnych korzystało 35 dzieci; z zajęć 
psychoprofilaktycznych korzysta 17 dzieci; z zajęć 
socjoterapeutycznych korzystało 21 dzieci. Z rodzicami 
38 dzieci odbywały się regularne rozmowy z pedagogiem 
i/lub psychologiem w sprawach wychowawczych  
i zdrowotnych dzieci. Pomoc materialną w postaci ubrań, 
butów, kosmetyków zorganizowano dla 12 
wychowanków. Placówka współpracuje z Niepubliczną 
Szkołą Podstawową im. Marynarki Wojennej, MOPS 
oraz Przedszkolem Publicznym nr 20. 

 
Zadanie 7. 

Nazwa zadania Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej z miejscami specjalistycznymi 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 41.891 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu zgodnie z umową 

30.690 
 71 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

4.909 
12% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  7.800 
19 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 29.182 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Niewykorzystana kwota w wysokości 1.508 zł została 
zwrócona na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa. 
Przyczyną zwrotu było opłacenie ZUS i US od 
wynagrodzeń osób realizujących zadanie w styczniu 
2015 r. (po zakończeniu realizacji zadania)  

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

13/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

50 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Głównym zadaniem Placówki była pomoc przy 
przezwyciężaniu trudności szkolnych i organizowanie 
wolnego czasu, oraz zmiana patologicznych wzorców 
zachowań i zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania 
u dzieci z klas III-VI. Dzięki realizacji Programu 
Socjoterapeutycznego dla dzieci uczestniczących do 
Placówki, każdy z uczestników spotkań mógł m.in. 
poprawić swoje funkcjonowanie w środowisku w którym 
żyje, poprawić komunikacje z rówieśnikami, rodzicami 
czy z nauczycielami, nauczyć się mówienia o własnych 
uczuciach. W roku szkolnym 2014,opieką zostało 
objętych 50 dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum, w tej liczbie zostało 
ujętych także 10 wolontariuszy których zadaniem było 
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pomaganie w prowadzeniu codziennych zajęć  
w świetlicy. 

 
Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 
Zadanie 8. 

Nazwa zadania 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta 
Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 3 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 604.524 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową  

606.920 
96 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

566 
 

Wkład osobowy organizacji zł/%  22.510 
4 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 581.448 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 25.472 zł 
została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Tarnowa. Przyczyną zwrotu były mniejsze koszty niż 
zaplanowano (transportu osób nietrzeźwych z SOR do 
PONON, opłat za media, wynagrodzeń osób 
realizujących zadanie). 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

15/7 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

W 2014 r. opieką objęto 2.056 osób dowiezionych przez 
służby porządkowe miasta Tarnowa. Badania lekarskie 
zapewniono 2.290 osobom zatrzymanym, 
doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż 
Miejską, które następnie zostały umieszczone  
w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat 
Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6). Zgodnie  
z podpisaną umową ze Szpitalem Wojewódzkim św. 
Łukasza w Tarnowie, ze Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego przyjęto 9 osób. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przyjęcia do Punktu odbywały się we wszystkie dni 
tygodnia całodobowo, zgodnie z procedurą przyjęć.    
Zapewniono osobom nietrzeźwym:  
- opiekę terapeutyczną,  
- opiekę profilaktyczną dla osób nietrzeźwych,      
   uzależnionych, współuzależnionych,  
- bezpieczne warunki pobytu w Punkcie,  
- dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych. 
Ponadto współpracowano z Domem dla Bezdomnych 
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Mężczyzn, Policją oraz Strażą Miejską.  
 
Zadanie 9. 

Nazwa zadania Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu 
zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 77.029 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową  

24.000 
 31% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

749 
1 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  52.280 
68 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

51/51 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

W Poradni Specjalistycznej udzielono 690 porad 
specjalistycznych, w Telefonie Zaufania podczas 
dyżurów dzienno – nocnych przyjęto 605 zgłoszeń i 
udzielono stosownych porad natomiast podczas 
dziennych dyżurów przyjęto 678 zgłoszeń. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Celem zadania było: udzielanie osobom znajdującym się 
w różnych trudnych sytuacjach życiowych informacji i 
psychologicznego wsparcia za pośrednictwem Telefonu 
Zaufania oraz udzielanie wielorakiej pomocy w Poradni 
Specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, 
medycznej, prawnej, duszpasterskiej, w sprawach 
społecznych oraz terapii małżeństw. Podczas pełnionych 
dyżurów niesiono pomoc osobom które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej: problemy osobiste, konflikty 
rodzinne, załamania i próby samobójcze, nie radzenie 
sobie z trudami życia, problemy zawodowe – brak pracy.  

 
Zadanie 10. 

Nazwa zadania 

Zapewnienie osobom bezdomnym uzależnionym od 
alkoholu poradnictwa psychologicznego, mającego na 
celu zwiększenie ich motywacji do podjęcia leczenia 

odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 7.200 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu  zgodnie z umową  

5.250 
73 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

1.950 
27 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Przeprowadzono 126 konsultacji psychologicznych 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W wyniku podjętych działań zabezpieczono 
profesjonalną pomoc dla osób przebywających na terenie 
Domu dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zgłaszających się 
celem uzyskania doraźnej pomocy, przez co rozpoczęto 
proces zmian w sposobie postrzegania własnej sytuacji 
życiowej co często determinuje dalsze zachowania. 
Osoby korzystające ze wsparcia psychologicznego 
poznały możliwe drogi wyjścia z nałogu alkoholowego 
oraz bezdomności. 

 
Zadanie 11. 
Nazwa zadania Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.360 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł 
% całkowitego kosztu 

5.230 
64 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł /% całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

1.500 
18 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.700 
20 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

Dotację rozliczono na kwotę 5.160 zł. 
 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 70 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

2/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

45 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Od stycznia 2014 r. dla osób uzależnionych działa w 
Mościcach systematycznie grupa wsparcia „Pomocna 
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Dłoń”. Dzięki zaangażowaniu liderów oraz uczestników 
grupy, liczba rekrutowanych osób wzrasta. Przykładowo 
w  styczniu na pierwszym spotkaniu było 7 osób, a od 
września zapisanych jest  już 30 osób. 
Spotkania są dobrowolne i odbywają się regularnie w 
każdy poniedziałek o 19.00. Efektem pracy specjalisty  
i wolontariuszy jest nie tylko zaangażowanie w 
rekrutację nowych członków grupy wsparcia ale też 
rozpoczęcie pracy z rodzinami osób uzależnionych. 
Dzięki temu, liderzy grupy pracują w nowej grupie 
wsparcia Al -Anon dla żon osób uzależnionych – grupa 
liczy już 15 osób i spotyka się regularnie w każdy piątek. 

 
Zadanie 12. 

Nazwa zadania 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których 

występuje uzależnienie od alkoholu – Wakacje  
w Iwoniczu Zdroju 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 30.932 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu zgodnie z umową 

25.000 
81 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

1.412 
4 % 

 

Wkład osobowy organizacji zł/%  4.520 
15 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

4/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 uczniów 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kolonię przeprowadzono zgodnie z programem kolonii 
oraz programem socjoterapeutycznym. Poprzez 
organizację dużej ilości zajęć rekreacyjnych, sportowych 
i terenowych poprawiła się sprawność fizyczna i 
ruchowa uczestników. 
Dzieci uczyły się: 
- umiejętności organizowania i spędzania wolnego 

czasu, doskonaliły samodzielność i samoobsługę 
poprzez duży udział w planowaniu i organizacji życia 
kolonijnego, 

- dbania o czystość pomieszczeń. 
Każde dziecko otrzymało wyprawkę (dres, obuwie 
sportowe, podkoszulek, bieliznę osobistą, środki 
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czystości) o wartości ok. 250 zł. 
Poprzez realizację programu socjoterapeutycznego 
„Odnaleźć siebie” udało się ograniczyć u dzieci 
zachowania agresywne. W trakcie trwania 10 dniowej 
kolonii, zorganizowano szereg wycieczek pieszych i 
autokarowych podczas których dzieci poznały nowe 
nieznane im zakątki naszego kraju, poznały piękno 
przyrody bieszczadzkiej. W czasie trwania imprez 
turystycznych dzieci zostały wyczulone na piękno 
przyrody i ochronę środowiska naturalnego. 

 
Zadanie 13. 

Nazwa zadania 

Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień w tym 
prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego 

dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź 
zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 
 103.532 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową 

74.980 
75 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

2.607 
3% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  25.960 
25 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 74.965 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 15 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

11/11 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

ok. 30 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Cele realizowane w ramach Centrum Terapii Uzależnień 
oraz w ramach Punktu konsultacyjno-diagnostycznego to 
m.in.: poprawa funkcjonowania psycho - społecznego 
osób z syndromem DDA, zmniejszenie liczby 
eksperymentujących  ze środkami psychoaktywnymi 
oraz podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego 
dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne 
substancje uzależniające. W trakcie realizacji zadania 
prowadzone były zajęcia w poszczególnych 3 grupach 
oraz konsultacje indywidualne, dyżurował również 
prawnik udzielając porad prawnych. W siedzibie 
Stowarzyszenia odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 
godziny konsultacje w ramach Punktu konsultacyjno-
diagnostycznego. Odbywały się: terapie grupowe i 
indywidualne dla grupy DDA i DM (po 156 godzin), 
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konsultacje prawne dla grupy DDA (32 konsultacje), 
konsultacje dla grupy DDA (97 konsultacji) oraz zajęcia  
w grupie (46 zajęć), konsultacje dla grupy DM -TZA 
(108 konsultacji), konsultacje dla grupy DM -WUS (90 
konsultacji), dyżury pełnione w ramach Punktu (152 
dyżury), konsultacje w ramach Punktu (409 konsultacje), 
szkolenia z zakresu HIV/AIDS (18 godzin zajęć). 

 
Obszar ochrony i promocji zdrowia 
 
Zadanie 14. 
Nazwa zadania Edukacja prozdrowotna 
Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 
liczba podpisanych umów 2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 36.986 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

27.500  
74 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/% całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

7.566 
21% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.920  
5% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

-- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

28 
w tym 19 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

378 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

1. Przeprowadzenie akcji rekrutacyjnych honorowych  
dawców szpiku (w marcu i grudniu), w których 
zgłosiło się 329 osób. 

2. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom chorym 
na nowotwory oraz ich rodzinom. 

3. Zorganizowanie pięciu  kursów (dwa „Jak żyć 
z astmą”, jeden „Jak żyć z POChP” i dwa „Jak żyć z 
chorobami alergicznymi), w których uczestniczyło 49 
osób. 

Promocja zadania  

1. Prowadzenie ( w lutym, marcu i grudniu) akcji 
informacyjnych w lokalnych mediach (radio oraz 
strony internetowe Miasta Tarnowa i Stowarzyszenia 
„KROPLA”) promujących świadomość w zakresie 
przeszczepów i badania dawców szpiku. 

2. Promocja kursów „Jak żyć z astmą”, „Jak żyć 
z POChP” i  „Jak żyć z chorobami alergicznymi” 
poprzez afisze, plakaty, ulotki, stronę internetową 
Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób 
Alergicznych 
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Obszar działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
Zadanie 15. 
Nazwa zadania Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 
Liczba złożonych ofert 4 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 
Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów 4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 55.954 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

36.500  
65% 

Środki finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

8.993 
16% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  10.474 zł 
19% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została rozliczona w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 13 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

37 
w tym 19 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

96 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

1. W programie realizowanym przez Stowarzyszenie 
Klub „Amazonka” uczestniczyło 42 kobiet, w 
ćwiczeniach na sali prowadzonych przez rehabilitanta 
uczestniczyły 33 kobiety (25 godz.), wykonano 160 
masaży limfatycznych łącznie u 16 kobiet, u 2 kobiet 
wykonano taping medyczny, przeprowadzono 
rehabilitację na basenie z udziałem 18 kobiet (4 
godz.). Odbyły się również spotkania z kobietami, na 
których omawiano tematy dotyczące badań 
profilaktycznych. 

2. Z programu realizowanego przez Tarnowskie 
Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” 
skorzystało 10 osób, u każdego z pacjentów 
przeprowadzono 20 godz. rehabilitacji. Zajęcia 
odbywały się w zespołach dwuosobowych. 

3. W ramach zadania publicznego realizowanego przez 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem lekarze 
przeprowadzili badania wstępne i końcowe u 20 osób 
przewlekle i obłożnie chorych (20 godz.), 
rehabilitanci przeprowadzili zabiegi rehabilitacyjne 
w domu u 20 osób przewlekle i obłożnie chorych 
(200 godzin również udzielane były porady przez 
psychologa (22 godzin). Ponadto lekarze 
przeprowadzili badania wstępne i końcowe u 24 osób 
ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową (30 
godzin). Przeprowadzona została również 
rehabilitacja ruchowa (120 godz.) i muzykoterapia 
(60 godz.). 
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Zadanie 16. 
Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
Liczba złożonych ofert 4 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 
Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów 

4/4 
 

Całkowity koszt realizacji zadania 71.299 zł 
Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta  Tarnowa na realizację zadania z/  
% całkowitego kosztu 

36.000 zł 
50% 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

16.105 zł 
23% 

 

Wkład osobowy organizacji zł/%  19.194 zł 
27% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

-- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

32 
w tym 10 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

126 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

1. Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem” dla 7 dzieci wraz z rodzicami zajęć grupowych 
metodą V.Sherborne (59 godz.), dla 17 dzieci i ich 
rodziców konsultacji psychologiczno-pedagogicznych 
(26 godz.). Ponadto zrealizowano dla 8 dzieci 68 godzin 
terapii metodą integracji sensorycznej, przeprowadzono 
u 2 dzieci obserwacje pod kątem diagnozy zaburzeń ze 
spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, 
przeprowadzenie konsultacji u 2 dzieci pod kątem 
dalszego postępowania wobec zaobserwowanych 
zaburzeń rozwojowych. 

2. Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „To, co 
wspólne” dla 14-ciu uczniów niepełnosprawnych 
łącznie 99 godzin zajęć ruchowych ogólnie  
usprawniających, zajęć psychologiczno-
rewalidacyjnych z elementami stymulacji sensorycznej 
oraz zajęć terapii behawioralnej. Ponadto odbyły się 
cykliczne spotkania (5 godz.) z rodzicami uczniów 
uczęszczających  na zajęcia. 

3. Przeprowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dla 26 
dzieci zajęć rehabilitacyjnych (220 godz.), zajęć 
psychologicznych (110 godz.), zajęć rewalidacyjno- 
pedagogicznych (495 godz.), terapia logopedyczna (330 
godz.). Ponadto uczestnicy projektu zostali 
zdiagnozowani przez specjalistów, którzy dokonali 
również końcowej oceny postępów dzieci i przekazali 
rodzicom instruktaż do pracy w warunkach domowych. 

4. Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze 
Jutro” spotkań terapeutycznych w Gabinecie Integracji 
Sensorycznej (86 godz.) w Gabinecie Terapii 
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Psychologicznej(75 godz.), w Gabinecie Terapii 
Logopedycznej (71 godz.) i przeprowadzenie spotkań 
rehabilitacyjnych w Gabinecie Fizjoterapii i Korekty 
Wad Postawy. 

 
Zadanie 17. 

Nazwa zadania 
Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie 

chorych (prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
medycznego) 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów 1 umowa 

Całkowity koszt realizacji zadania 
 

18.844  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

0 /0% 
wkład miasta to użyczony sprzęt medyczny 

 o wartości 141.711 zł wg cen zakupu 
 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

7.854  
42% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  10.990 /58% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę -- 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

-- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

16 
w tym 14 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

202 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

1. Prowadzenie dla mieszkańców miasta Tarnowa 
nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu przekazanego 
przez Gminę Miasta Tarnowa hospicjum domowemu. 
Wypożyczono łącznie 202 osobom: łóżka 
rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, ssak 
elektryczny, koncentrator tlenu, infuzor 
akumulatorowy, wspornik metalowy itp. 

2. Udzielanie porad psychologicznych. 
3. Udzielanie porad praktycznych w zakresie opieki nad 

terminalnie chorymi. 
 
Obszar działalności na rzecz tarnowskich seniorów 
 
Zadanie 18. 

Nazwa zadania 

Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych 
tarnowskich seniorów w ramach działań Centrum 

Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA 
PRZYSZŁOŚCI 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 56.569 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową 

39.938 
72 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

16.631 
29 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana w całości 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania przeprowadzono 50 zajęć 
edukacyjnych,  w których uczestniczyło 200 osób. 
Około 300 osób skorzystało w Fabryce Przyszłości  
z bezpłatnego doradztwa w zakresie korzystania z 
zasobów i usług Internetu (część z nich więcej niż jeden 
raz). Głównym zadaniem było podniesienie jakości 
życia i zwiększenie aktywizacji osób w wieku 
emerytalnym w Tarnowie poprzez nabycie przez 
nich praktycznych umiejętności wykorzystania 
komputera i Internetu w życiu codziennym. Zajęcia 
edukacyjne oraz doradcze prowadzone były przez tzw. 
Latarników Polski Cyfrowej, pod nadzorem instruktora 
edukacji cyfrowej. W trakcie zajęć uczestnicy 
zapoznawali się z możliwościami wykorzystania 
komputera i Internetu. Zajęcia prowadzone 
indywidualnie, miały zróżnicowany program zajęć 
dostosowany do uczestników. Ważnym celem zajęć było 
zapewnienie, by uczestnicy nabyli umiejętności 
wykorzystania poznanej wiedzy i w przyszłości 
wykorzystywali ją w celach osobistych. 

Promocja zadania 

Stowarzyszenie prowadziło promocję zadania  głównie 
poprzez bezpośrednie informowanie o jego działalności 
lokalnych organizacji społecznych, osiedlowych i 
seniorskich, w tym Uniwersytetów III Wieku. 
Stowarzyszenie poinformowało o możliwościach 
edukacji cyfrowej w lokalnej rozgłośni radiowej  
i telewizyjnej, lokalnej prasie i serwisach internetowych 
oraz na zorganizowanej w ramach zadania konferencji 
prasowej. Ponadto informacje dotyczące działalności 
Fabryki Przyszłości i możliwych formach wsparcia były 
publikowane w serwisach internetowych Stowarzyszenia 
„Miasta w Internecie” .  
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Zadanie 19. 
Nazwa zadania Prowadzenie Klubu Seniora „Kolorowa Jesień” 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 36.294 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową  

30.000 
83 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%  6.300 
17 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 29.994 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 6 zł  

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

6/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

153 osoby ( w 2014 roku do klubu przystąpiło 59 nowych 
uczestników) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Głównym celem projektu jest zachęcanie osób starszych 
do podjęcia różnych form aktywności fizycznej, 
społecznej, międzypokoleniowej a także przekazanie im 
wiedzy na temat aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Prowadzone są zajęcia Fitness, 
fotograficzne, warsztaty z elementami obrony, 
prowadzone są porady prawne, organizowane wyjścia na 
basen. Prowadzone są też zajęcia z decoupage, integracji 
międzypokoleniowej (klub ma siedzibę w budynku 
Przedszkola i seniorzy np. czytają bajki przedszkolakom), 
oraz „warsztaty z kulturą” czyli wyj ścia do kina, teatru, 
muzeów. W związku z dużą ilością osób biorących udział  
w zajęciach, część z nich została przeniesiona do 
większego budynku tj. Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego 
Brauna w Tarnowie. 

Promocja zadania 

Stałe aktualizowanie i uzupełnianie strony internetowej 
Klubu Seniora – zawierającej kalendarz spotkań  
i niezbędne informacje o Klubie odbywa się dwa razy w 
tygodniu. Bogata oferta Klubu przekłada się bezpośrednio 
na przyciąganie nowych osób, które przezwyciężają 
swoją bierność i stają się aktywnymi członkami lokalnej 
społeczności. Dzięki  nowym osobom, Klub zasila swoje 
szeregi często  kreatywnymi osobami chcącymi  
i lubiącymi działać również w sposób społeczny. 

 
Zadanie 20. 
Nazwa zadania Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 
Liczba złożonych ofert 4 
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Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 31.716  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

23.500 / 74% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

5.716 / 18% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 2.500  / 8% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 23.500  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  17 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 1.167 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Konkursy, spotkania, wykłady, zajęcia szkoleniowe, 
prelekcje multimedialne. 

 
Obszar nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci  
i młodzieży 
 
Zadanie 21. 

Nazwa zadania 
Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci  

i młodzieży szkolnej uczęszczających do tarnowskich 
szkół 

Liczba złożonych ofert 5 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 5 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 160.777 
Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

19.960/ 12,4% 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

44.294 zł/ 27,5% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 14.904/ 9,3% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 19.960/ 12,4% 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

195/195 
w tym młodzieży 140 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 1.300/ 390 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

SAiPSS – zrealizowano konkurs recytatorski 
popularyzujący poezję W. Broniewskiego o charakterze 
ogólnopolskim (XIX) i międzynarodowym (XVI) 
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Uczestniczyło w nim 25 uczniów z 3 krajów (Węgry, 
Ukraina, Czechy, z 5 miast) i 40 z Polski (z 11 miast  
i miejscowości). Zadanie było promocją kultury  
i zabytków Tarnowa, Krakowa i Małopolski oraz 
przyjaźni przedstawicieli różnych krajów europejskich. 
Jego wartość – obcowanie z poezją, kultywowanie 
mowy i kultury polskiej w kraju i poza jego granicami. 
Fundacja im. J. Szczepanika – zorganizowano 2 
warsztaty teatralne (poznanie technik aktorskich, 
teatralnych i wokalnych: pantomima, mimika, śpiew, 
recytacja, ruch sceniczny, mowa ciała, gest). Ponadto 
ćwiczenia logopedyczne dot. dykcji i akcentu oraz 4 
konkursy recytacji poezji dla uczestników warsztatów. 
Łącznie ok. 300 osób. Popularyzowano postać J. 
Szczepanika. Wydawnictwo „Czas zatrzymany  
w słowie”. 

 
Zadanie 22. 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych za 
granicą z elementami edukacji, turystyki, ekologii  

i wychowania patriotycznego 
Liczba złożonych ofert 3 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 145.190 
Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

60.000 /  41% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

62.207 /  43% 
 

Wkład osobowy organizacji zł/% 22.690 /  16% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 60.000  
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  54/30 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 124/124 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach letniego aktywnego wypoczynku dzieci  
i młodzieży polonijnej z Ukrainy zrealizowano założone 
cele, ugruntowano tożsamość narodową uczestników, 
udoskonalono komunikację w języku polskim, 
zapoznano młodzież z historią, tradycją, kulturą  
i architekturą  regionalną Tarnowa i Małopolski.  
TFDW  (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 
Tarnów, OHP  ul. Mościckiego 27 – 14-dniowa kolonia 
dla dzieci i młodzieży z Białej Cerkwi i Kijowa. 
Zorganizowano lekcje polskiego, angielskiego,spotkania  
o zasadach i technikach komputerowych,  
z przedsiębiorcą, spotkania z zakresu historii Polski, 
wycieczki autokarowe (Zakopane, Kraków Wieliczka  
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i Ciężkowice), spacery szlakami historii, wyjścia do 
muzeum, ponadto zajęcia z psychologiem, udział  
w programie socjoterapeutycznym a także konkursy  
i rozgrywki sportowe, wyjścia na basen, występy 
artystyczne uczestników przed publicznością (DPS, 
uroczyste zakończenie projektu, koncert dla gości). 49 
certyfikatów dla uczestników projektu „A źródło wciąż 
bije – autentyczne korzenie polskości”. 
SPP (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: OHP ul. 
Mościckiego 27, Ośrodek Wypoczynkowy „Edyta”  
w Muszynie Złockie 75) – 9-dniowa kolonia dla dzieci  
i młodzieży z Kamieńca Podolskiego. Zorganizowano 
wycieczki (Kraków, Wieliczka, Bochnia, Nowy Sącz, 
Krynica, Słowacja – Strbskie Pleso), spacery po 
Tarnowie, zwiedzanie zabytków i muzeów, prelekcje 
dot. powiązań dziejowych narodu polskiego  
i ukraińskiego (Podole, Wołyń), warsztaty językowe, 
muzyczne, artystyczne i teatralne, zajęcia rekreacyjno-
sportowe, spartakiadę sportowo-muzyczna z udziałem 
dzieci ze szkoły w Muszynie, basen, wyjazd do 
Aquacity (Słowacja). Uroczyste spotkanie na 
zakończenie turnusu z udziałem młodzieży szkoły  
w Niecieczy (Muszyna). 
TMLiKP-W  (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 
Tarnów, OHP ul. Mościckiego 27) – 14-dniowa kolonia 
dla dzieci i młodzieży z Sambora, Stanisławowa, 
Szczerca, Strzelczysk i Obertyna. Zorganizowano: 
wycieczki po Tarnowie zabytków, wycieczki (Karpacka 
Toja, Biecz, Kraków, Łowczówek), wyjścia na basen, 
zajęcia karate, na ściance wspinaczkowej, w parku 
linowym. Prelekcje, zajęcia z polskiego i historii. 
Ponadto wszyscy organizowali dyskoteki, gry i zabawy 
dla dzieci i młodzieży oraz na zakończenie - uroczyste 
spotkanie pożegnalne. Projekty wspomogły 
kształtowanie postaw obywatelskich pomocnych 
niwelowaniu różnic obu narodów. 

Promocja zadania 

Afisz w miejscu noclegu,  zaproszenia dla uczestników  
z informacją o formie finansowania z budżetu UMT. 
Dokumentacja fotograficzna kolonii, artykuły do 
lokalnej prasy (np. TEMI, dwumiesięcznik Stow. 
TMLiKP-W „Semper Fidelis”), wywiady do Radia 
ESKA, informacja na stronę internetową Tarnowa, 
certyfikaty, podziękowania z logo miasta sponsorom  
i ofiarodawcom, roll-up UMT na uroczystym 
podsumowaniu.   

 
Zadanie 23. 

Nazwa zadania Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci  
i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 97.310 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

80.000 / 82% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

17.310/ 18% 

Wkład osobowy organizacji zł/% - 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 80.000 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  14/ 4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

80 dzieci (uczestniczyło 99 osób o 19 więcej niż w 
umowie – duże zainteresowanie) 

160 rodziców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Cykl regularnych 2 godzinnych spotkań edukacyjno-
sportowych - 32 (kultura, aktywność, nauka i animacja) 
80 dzieci w wieku 4-13 lat w 4 grupach (PROGRES, 
JUNIOR i JUNIOR+). Zajęcia odbywały się w każdą 
sobotę miesiąca (z wyłączeniem wakacji i ferii) w 2 
dzielnicach Tarnowa. Zajęcia dodatkowe w tygodniu – 
nauka pływania, spotkania radiowe ponadto spotkanie  
w Tarnowie i wyjazd wszystkich grup uczestniczących 
w projekcie do Żukowic. Spotkania integracyjne dla 
dzieci i rodziców, spotkania edukacyjne otwarte dla 
rodziców (konferencje, prelekcje). W spotkaniach 
uczestniczyli również zaproszeni goście – 20. 

Promocja zadania 

Różnorodna promocja medialna i reklama: radio (spot 
informacyjny), plakaty (poprzez firmy Center -Med, 
Bruk-Bet, BGŻ, Grupa Azoty, PSG, instytucje np. 
szkoły, parafie, urzędy), projektory TV w KCEM 
KANA i w przychodniach Center-Med), strony www 
(mediów, portali, Partnerów, instytucji oraz własna 
strona internetowa, facebook, twitter). Na bieżąco 
informowano media i partnerów o formie zajęć np. 
Pomysł na szczęśliwe dzieciństwo, Bliżej dziecka. 
Ponadto logotyp „Polski Biegun Ciepła” został 
zamieszczony na nośnikach (billboardach, dyplomach, 
zaproszeniach, ulotkach). 

 
Zadanie 24. 

Nazwa zadania 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej 

poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych  
w szczególności artystycznych 

Liczba złożonych ofert 3 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 29.873 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

23.000/ 77% 
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Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

1.123 / 3,8% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 5.750 /19,2% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 23.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  9/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 30 /30 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeszkolenie 30 utalentowanych dzieci i młodzieży  
w wieku 9-15 lat w dziedzinie muzyki, teatru i plastyki, 
3 grupy artystyczne pracujące raz w tygodniu w sobotę, 
w systemie 2-semestralnym  z wyłączeniem wakacji 
letnich i ferii zimowych. Działania: zajęcia w grupach,  
wizyty studyjne między grupami, próby przed 
przedstawieniami, występy publiczne, promocja 
rezultatów w mediach. 3x 2 godzinne spotkania ze 
specjalistami (muzyka, plastyka, aktorstwo). Razem 252 
godziny zajęć pozalekcyjnych w Mościckim Ośrodku 
Szkoleniowo-Terapeutycznym. Multidyscyplinarne 
warsztaty w tarnowskim teatrze dla wszystkich grup- 
poznanie pracy teatru od zaplecza. 

Promocja zadania 

2 etapowa akcja promocyjna: 20 emisji spotów 
reklamowych i 15 emisji w RDN Małopolska. Plakaty 
informujące o zajęciach 2- krotnie zamieszczane  
w szkołach, banner informujący i zapraszający na 
zajęcia, informacja w ogłoszeniach kościelnych. Ponadto 
informacje o zadaniu na 3 stronach internetowych 
stowarzyszenia oraz www.most.moscice.pl  
i www.moscice.pl.  

 
Zadanie 25. 

Nazwa zadania 

Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego 
dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe 

zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie 
problemów 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 33.300  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

20.500 / 61,6% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

6.000 / 18% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 6.800/ 20% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 20.500  
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dotacji 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

23/ 18 w tym 16 wolontariuszy młodzieżowych 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 192 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Debaty w stylu oksfordzkim rozgrywane w systemie 
sportowych pojedynków (22 debat), poprzedzone 3 
warsztatami 2-dniowymi przygotowującymi do debat 
międzyszkolnych. W dniach 3.02-30.06.2014 r. brali  
w nich udział uczniowie 26 szkół ponadgimnazjalnych  
z miasta Tarnowa (192 uczniów). 

 
Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 
Zadanie 26. 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru  
i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta 
Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 36 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 36 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 28/28 

Całkowity koszt realizacji zadania 986.872 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/% 
całkowitego kosztu 

600.000 / 60 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

315.037/ 32 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 82.834 / 8 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 589.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Rezygnacja klubu z realizacji części zadania ze względu 
na zmiany organizacyjne sekcji 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  135 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3.078 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 
zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 
sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych  
w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży prowadzonego przez MSiT. Zadania 
prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 
piłka nożna, piłka ręczna, wspinaczka, lekka atletyka, 
piłka siatkowa, tenis stołowy, koszykówka, strzelectwo 
sportowe, judo, boks, futsal, kung fu, szermierka, 
pływanie, brydż, karting, jeździectwo, karate 

Promocja zadania 
Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
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i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 27. 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie  
w formie wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do 
sekcji klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 
Liczba złożonych ofert 10 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 10 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 10/10 

Całkowity koszt realizacji zadania 330.752 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

67.000 / 17% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

264.401 / 80 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 4.460 / 1% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 62.490 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Realizacja zadania w mniejszych zakresie – mniejsza niż 
zakładano liczba uczestników i liczba osobodni 

zgrupowania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  52 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 622 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 
formie wyjazdowego zgrupowania, optymalne 
przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 
zmiana otoczenia, często patologicznego, pozwalająca 
na połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym; 
zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 
sportu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 
koszykówka, lekka atletyka, judo, tenis ziemny 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 28. 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie  
w formie wakacyjnych zgrupowań sportowych na 
terenie miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
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działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.300 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

3.000 / 70 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

700 / 16 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 600 / 14 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 3.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 40 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

wspieranie rozwoju sportowych talentów w formie 
zgrupowania o charakterze dochodzącym, optymalne 
przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 
organizacja zgrupowania sportowego przy 
zaangażowaniu mniejszych środków finansowych  
w porównaniu z organizacją zgrupowania wyjazdowego 
– dyscyplina: piłka siatkowa. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 29. 

Nazwa zadania Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 3 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 50.000 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

35.000 / 70 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

15.000 / 30 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 0 / 0% 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 35.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 65 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 
niepełnosprawnych - niwelowanie barier pomiędzy 
osobami pełno i niepełnosprawnymi, prowadzenie 
systematycznych zajęć sportowych dla osób 
niepełnosprawnych, stworzenie możliwości udziału 
uczestników programu w systemie współzawodnictwa 
sportowego osób niepełnosprawnych - zadania 
prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 
pływanie, kręgle, lekka atletyka, podnoszenie ciężarów.  

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 30. 

Nazwa zadania 

Niepełnosprawny - sprawny w wodzie - bezpłatne 
zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo 

dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, 
mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się 

w tarnowskich szkołach 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.600 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

5.000 / 58 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

3.600 / 42 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 0 / 0% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 5.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 15 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Objęcie systematycznymi zajęciami nauki pływania 
grupy 15 uczniów, udział najzdolniejszych uczestników 
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w systemie współzawodnictwa sportowego osób 
niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie wysokich 
wyników sportowych – poprawa sprawności 
motorycznej uczestników projektu szczególnie w 
obszarze pływania, integracja niepełnosprawnych 
uczestników projektu, poprawa samodzielności, wzrost 
jakości życia. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 31. 

Nazwa zadania 
Organizacja zajęć sportowych  

i rekreacyjnych w ramach programu „Lato  
w mieście” 

Liczba złożonych ofert 6 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 6 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 65.555 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

50.000 / 76 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

8.345 / 13 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 7.210 / 11% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 50.000 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  48 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 5.073 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zorganizowano zaplanowaną część programu Lato  
w mieście – bezpieczne wakacje Tarnów 2014, 
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży – uczniów 
tarnowskich szkół, w tym uczestników półkolonii –  
w całym Programie udział wzięło ponad 37 tys. 
uczestników. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 
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Zadanie 32. 

Nazwa zadania Organizacja w Tarnowie przedsięwzięć sportowych 
w ramach kalendarza miejskich imprez sportowych 

Liczba złożonych ofert 12 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 9 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 8/8 

Całkowity koszt realizacji zadania 139.448 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

80.000 / 57% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

47.345 / 34 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 12.980 / 9 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 79.423 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 577 zł - organizacja poniosła mniejsze koszty 
realizacji zadania niż planowała 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  187 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 2.051 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zorganizowano następujące imprezy sportowe: 
1. VI Ogólnopolski Memoriał Zbigniewa Barnasia w 

Piłce Ręcznej Dziewcząt i Oldbojek  15-16.03.2014, 
2. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu 

Ciężarów Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, 
3. Sokole Zawody Pływackie; Sokole Zawody 

Biegowe, 
4. Trzydniowy III Ogólnopolski Turniej o Puchar 

Prezydenta Miasta Tarnowa, 
5. X Tarnowski Turniej Niewidomych i 

Słabowidzących w Kręglach Klasycznych Brzesko 
2014, 

6. XX Puchar Tarnowa w Kolarstwie Górskim, 
7. XXIII Tarnowski Bieg Leliwitów, 
8. Tarnów Boulde Cup 2014 – puchar we wspinaczce 

na czas 4 edycje, 
9. Puchar osób z niepełnosprawnością we wspinaczce 

na czas – 3 edycje,  
10. Krótki Flips Cup w konkurencji wspinaczki – 

Bouldering – 3 edycje,  
11. Puchar Tarnowa w konkurencji Bouldering, 
12. Puchar Polski Juniorów w konkurencji wspinaczki 

na czas, 
13. Puchar Polski Juniorów w konkurencji  wspinaczki – 

Bouldering, 
14. Puchar Polski Seniorów we wspinaczce na czas, 
15. XI Ogólnopolski Memoriał Wiesława Kozioła w 

Piłce Ręcznej Chłopców i Oldbojów. 
Promocja zadania Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 
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do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  
i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 
portalu edunet, informacje kierowane były do 
uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 
na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 
Zadanie 33. 

Nazwa zadania 

Realizacja projektów 
 i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę 

kulturaln ą Tarnowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
Święta Miasta Tarnowa i Doby dla Kultury 

Liczba złożonych ofert 21 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 19 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 13 / 13 

Całkowity koszt realizacji zadania 389.341  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

148.000  / 38% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

91.837 / 24% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 65.034  / 17% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 148.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  446 / 415 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 16.987 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Cykl koncertów Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej: 
m.in. z Anną Huszczo, Wiesławem Kwaśnym, Pawłem 
Wajrakiem, Jolantą Kowalską, Andrzejem Zawiszą;  
Odbyły się koncerty chórów: Chłopięcego  
i Dziewczęcego, odbył się IV Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chóralnej „Sacra Eccesiae Cantio”, wydano 
nuty, odbyły się koncerty zespołów jazzowych m.in.: 
Leliwa Jazz Band, Jazz Nonet, Fours Collective, Old 
Boys Band, Jazz Band Ball Orchestra, Enigmatic Band:  
Odbyły się: XIX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami” 
oraz XXV – Turniej Tańca Towarzyskiego „Klasa 
Leliwa 2014” – Grand Prix Polski, zrealizowano cykl 
warsztatów teatralnych w ramach „Wieczorów 
Teatralnych”, zrealizowano plener malarski i wystawę 
plenerową osób niepełnosprawnych w ramach Galerii 
Aniołowo, odbyły się projekcje filmów: „Mój rower”, 
Jak ona to robi”, „Nad życie”, ZPAP zorganizował 
„Salon Jesienny 2014”. 

Promocja zadania Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 
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prasowe, programy radiowe, informacje medialne. 
 
Zadanie 34. 

Nazwa zadania Aktywne lato w mieście – sztuka w przestrzeni 
publicznej 

Liczba złożonych ofert 4 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 3 / 3 

Całkowity koszt realizacji zadania 69.732  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

28.000 / 40% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

21.482  / 31% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 5.250  / 8% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 28.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  35 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 5.514 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Na terenie miasta w okresie wakacji odbyły się: 
warsztaty teatralne, miejska gra terenowa, 11 i 18 lipca 
odbyły się koncerty na Rynku w ramach VII Letniego 
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego z udziałem grup: JBBO & 
Stanley Breckenridge, Zygi Jazz Band, Five O’Clock,  
w ramach pleneru artystycznego namalowano ok. 40 
obrazów. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 
prasowe. 

 
Zadanie 35. 

Nazwa zadania Miejskie obchody uroczystości państwowych, 
patriotycznych i historycznych 

Liczba złożonych ofert 6 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 6 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 3 / 3 

Całkowity koszt realizacji zadania 23.597  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

11.500  / 49% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

4.777  / 20% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 6.320 / 27% 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 11.500  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  32 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 399 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

PTTK zrealizowało obchody 90-lecia działalności, 
odbyły się Dni Lwowa w Tarnowie z udziałem Polaków 
z Ukrainy, młodzież ze Stowarzyszenia „Dzieci 
Tarnowa” w ramach warsztatów artystycznych 
zrealizowały kompozycje artystyczne ze szkła. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 

prasowe. 
 
Obszar działalności wspomagającej rozwój Tarnowa, w tym w szczególności promocji 
marki Miasta, turystyki i krajoznawstwa 
 
Zadanie 36. 

Nazwa zadania 

Promocja marki Tarnów - Polski Biegun Ciepła - 
eksponowanie unikatowych atutów Miasta z 

zastosowaniem nowoczesnych technik 
multimedialnych, Tarnów - Europa wielu narodów - 
promocja marki Miasta w kontekście wielowiekowej 

tradycji i historii 
Liczba złożonych ofert 9 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 9 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 9 

Całkowity koszt realizacji zadania 363.206 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

93.500  / 26% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

231.836 / 63% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 37.870 / 11 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 93.040 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 460 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  203 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania ok.  23.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

-Koncert  Avarima Kiszenbauma, kantora Wielkiej 
Synagogi w Jerozolimie w ramach koncertu muzyki 
żydowskiej pod Bimą obejrzało ok 200 osób.  
 

-TKM Wataha: Promocja miasta Tarnowa, 
popularyzacja turystyki motocyklowej oraz wiedzy 
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historycznej o Tarnowie i regionie na arenie europejskiej 
w kontekście wzmacniania marki Tarnowa jako miasta  
o bogatej tradycji i wielowiekowej historii.  
 

-VI edycja akcji Motoserce – Krew Darem Życia 
zakończyła się pełnym sukcesem w skali ogólnopolskiej 
jak również w Tarnowie. W Polsce w ramach akcji 
udało się pozyskać ponad 2500 l krwi a w Tarnowie 18. 
To znaczący kolejny sukces na rzecz pomocy dzieciom. 
Pozyskana krew uratuje życie i zdrowie wielu 
pacjentom. Akcja miała charakter edukacyjny, gdyż 
przeprowadzono konkursy dla dzieci z dziedziny 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 

-Podaruj Dzieciom Promyk Słońca: wyróżbienie Marki 
Tarnowa poprzez stworzenie elementu identyfikacji 
graficznej – logotypu Tarnowskiej Marki Talentu 
symbolizującego  promocję talentu tarnowskich dzieci  
i młodzieży, uhonorowanie Tarnowską Marka Talentu 
spowodowało, że tarnowskie dzieci oraz tarnowska 
młodzież stała się dowartościowana i chętniej podejmuje 
działania zmierzające w kierunku propagowania atutów 
miasta Tarnowa i rozwoju gospodarki miasta Tarnowa. 
Propagowanie rozwoju talentów wśród dzieci  
i młodzieży, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
działania promujące, kreujące i eksponujące markę 
Miasta w tym wpływ czytelnictwa na rozwój biznesu 
- prezentacja utalentowanych tarnowskich dzieci  
i młodzieży i ich osiągnieć. 
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne – wydanie 
publikacji naukowej Ratusz w Tarnowie, przybliżenie 
czytelnikom wiedzy dotyczącej historii społecznej 
Tarnowa, udostępnienie badań historycznych dla 
uczniów, studentów i szerokiego grona odbiorców, 
poszerzenie oferty promocyjnej miasta Tarnowa.  
W rezultacie realizacji zadania został wydany komplet 
składający się z książki Marka Trusza „Ratusz  
w Tarnowie”. 
 

- Koncerty w ramach festiwalu 7th Grupa Azoty Jazz 
Contest przyczyniły się do promocji miasta Tarnowa 
oraz budowania prestiżu miasta jako prężnie 
rozwijającego się ośrodka muzyczno – kulturalnego oraz 
miejsca organizacji  jednej z najbardziej oryginalnych, 
międzynarodowych imprez muzycznych w Polsce.  
 

- W ramach zadania organizowanego przez Centrum 
Kultury Romów odbył się koncert romskiego zespołu 
muzyczno – tanecznego. W imprezie udział wzięło ok 
150 osób.  
 

- Rezultatem realizacji Wielkich Tarnowskich Dionizji 
było przeprowadzenie siedmiodniowej imprezy w którą 
włączono 6 lokalnych gastronomicznych, ponadto został 
zorganizowany dzień otwarty w winnicy Zadora  
w Szczepanowicach.   

Promocja zadania 
Informacja o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 
Tarnowa na bannerach, roll-upach w miejscu odbywania 
się imprez, informacja słowna przekazywana 
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uczestnikom, umieszczenie logotypu i informacji do 
reklamy w prasie, radio na portalach internetowych,  
 (Onet.pl), druk ulotek, plakatów, reklama w autobusach 
MPK, w informatorach POT w Małopolsce, facebook.pl.  

 
Zadanie 37. 

Nazwa zadania Tarnów – Polski Biegun Ciepła - organizacja imprez 
turystycznych dla mieszkańców miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 6.250  

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

5.000 / 80% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

1.000 / 16% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 250 / 4% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 5.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  6 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 102 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

PTTK – Zrealizowano cykl prelekcji – spotkań 
tematycznych , które były formą prezentacji walorów 
turystycznych i historycznych Tarnowa, a także cykl 
wycieczek po Tarnowie. Odbyły się 3 prelekcje  
2 godzinne w postaci wykładów połączonych  
z prezentacją multimedialną oraz 3 wycieczki po 
Tarnowie. 

Promocja zadania 

Umieszczono logotyp wraz z informacją  
o współfinansowaniu z budżetu Miasta Tarnowa na 
plakatach, bannerach, zaproszeniach, oraz nośnikach 
reklamowych eksponowanych w miejscu odbywania się 
imprez, wysłano informacje dziennikarskie,  przekazano 
również galanterię promocyjno- reklamową miasta 
Tarnowa. 

 
Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym 
 
Zadanie 38.1 

Nazwa zadania Zamkomania 2014 – VI Tarnowski Turniej  
o Grzywnę Władyki z Marci ńskiej Góry 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 24.333 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

5.000 / 20% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

8.923 / 37% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 10.410  / 43 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 5.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  ok. 6.000 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 30 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stowarzyszenie Zamek Tarnowski: upamiętniono 
założyciela Tarnowa – Spicymira Leliwitę w 660 
rocznicę jego śmierci, zwiększono świadomość 
historyczną uczestników i jej tożsamości z miejscem 
zamieszkania, przedstawiono alternatywny sposób  
spędzania wolnego czasu poprzez włączenie się 
uczestników w realizację zadania, zebrano materiały 
niezbędne do opracowania multimedialnej prezentacji 
Zamku Tarnowskich oraz wydawnictwa o charakterze 
historyczno – promocyjnym poświęconym temu 
zabytkowi. 

Promocja zadania 

Umieszczono logotyp wraz z informacją  
o współfinansowaniu z budżetu Miasta Tarnowa na 
plakatach, bannerach, zaproszeniach, oraz nośnikach 
reklamowych eksponowanych w miejscu odbywania się 
imprez, wysłano informacje dziennikarskie,  przekazano 
również galanterię promocyjno- reklamową miasta 
Tarnowa.  

 
Zadanie 38.2 

Nazwa zadania 

Uczczenie święta 3-go Maja w Tarnowie poprzez 
realizację przedsięwzięć patriotycznych: 

- XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej 
- konkursu epistolograficznego 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.500 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

2.500 / 26% 
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Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

4.900 / 52% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 2.100 / 22 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 2.500 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  28 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 155 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

PTG – Sokół Świat Pracy – zgodnie z celami 
statutowymi działania stowarzyszenia przyczyniły się do 
promocji wychowania patriotycznego poprzez 
organizację Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. 
Uczestnicy konkursu zmierzyli się z materią języka 
polskiego w sposób praktyczny - pisząc listy. 
Kontynuowana była również tradycja zbiorowego 
śpiewania pieśni patriotycznych.  

Promocja zadania 

Informacja o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 
Tarnowa na bannerach, roll-upach w miejscu odbywania 
się imprez, informacja słowna przekazywana 
uczestnikom. 

 
Zadanie 38.3 

Nazwa zadania 
„Dystrybucja produktów i gotowych artykułów 

spożywczych wśród mieszkańców Tarnowa 
wymagających tej formy pomocy” 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.979 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu zgodnie z umową 

8 000 
80% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

1 979 
20 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

188/185 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Wydano łącznie 9. 031 kg produktów i gotowych 
artykułów spożywczych – dało to 2.170 świadczeń  

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Żywność wydawana była w ramach zaopatrzenia rodzin 
wielodzietnych, osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych i uzależnionych. Dystrybucja 
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żywności odbywała się głównie przy współpracy z MOPS.  
Z pomocy żywnościowej skorzystali również uczniowie 
szkół z terenu miasta Tarnowa, głównie z tych które 
włączyły się do zbiórki „Podziel się posiłkiem”. Z pomocą 
żywnościową udało się również dotrzeć do 10 osób 
bezdomnych. 

Promocja zadania - 
 
Zadanie 38.4 

Nazwa zadania 

„Bieszczady 2014 – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie. 

Wzmacnianie kompetencji społecznych i promocja 
wolontariatu wśród dzieci i młodzieży” 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 37.506 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

3.000/8% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

21.962/58,6% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 12.544/33,4% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 3.000 
Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  8/8 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 40 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Podczas dwutygodniowego obozu szkoleniowo -
wypoczynkowego, w uczestnikach wyrobiono nawyk 
obowiązkowości, świadomej dyscypliny, pracy nad sobą 
zgodnie z prawem harcerskim, dzielności, 
prawdomówności, poszanowania cudzego mienia, 
podejmowania decyzji oraz brania za nie 
odpowiedzialności, wzmocniono kompetencje społeczne 
oraz promowano wolontariat. 

 
Zadanie 38.5 

Nazwa zadania 
„Krowa w kropki", czyli - No to co, że kończy się 

lato! Interdyscyplinarny projekt artystyczno 
kulturalny dla dzieci i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 / 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.400  
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

10.000  / 81% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

200  / 2% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 2.200  / 18% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 10.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 1.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano: koncert familijny pt. „Bajka jest 
Podróżą”, warsztaty teatralne pt. „W 7 godzin dookoła 
siebie”, radiowe „Cisza, Trwa nagranie”, „Warsztaty 
Radiowe i Kropka” oraz prezentacje i działania 
animacyjne. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 

prasowe. 
 
Zadanie 38.6 
Nazwa zadania „Rocznik Tarnowski 2014 – druk wydawnictwa” 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 / 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.151 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

5.000 / 45% 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

4.001  / 36% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 2.150 / 19% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 5.000  

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 1.200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Został wydrukowany 19 numer „Rocznika 
Tarnowskiego”, w objętości 200 stron. 

Promocja zadania Strona internetowa, informacja prasowa. 
 
Zadanie 38.7 

Nazwa zadania III Tarnowska Gala Wolontariatu -  promocja działań 
wolontariuszy miasta  Tarnowa 
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Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.665 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu zgodnie z umową 

9.000 
 75 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

0 
0% 

 

Wkład osobowy organizacji zł/%  2.750 
24 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 8.915 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 85 zł  

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

8/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

150 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wolontariusze z różnych grup wiekowych, szkół, 
stowarzyszeń i instytucji byli zgłoszeni do konkursu 
Wolontariusz Roku 2014. Werdykt Kapituły Konkursu 
wyłonił najbardziej zasłużonych i wyróżnionych spośród 
zgłoszonych do konkursu kandydatów. Na konkurs 
przysłano 44 zgłoszenia najlepszych kandydatów spośród 
wszystkich działających wolontariuszy. Kapituła przyznała 
3 tytuły i 11 wyróżnień. Został wykonany w wersji 
elektronicznej I etap Bazy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych 
związanych z ideą wolontariatu dla celów planowanego 
Tarnowskiego Centrum Wolontariatu. 

Promocja zadania 

Informacja o konkursie wysłana została do dyrekcji 
wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
na terenie Tarnowa, do stowarzyszeń działających  
w obszarze wolontariatu oraz na stronie internetowej 
Pałacu Młodzieży, Edunet, UM-aktualności NGO.  
W trakcie realizacji zadania, został wyemitowany w radiu 
RDN spot reklamowy „Wolontariat 2014”, który 
obejmował 15 emisji. 

 
Zadanie 38.8 

Nazwa zadania 

„ Świąteczne tradycje – Seniorzy  
w eterze. Świąteczny wolontariat – spotkanie wigilijne 

dla osób wykluczonych społecznie z powodu 
uzależnienia od alkoholu” 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 11.240 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu zgodnie z umową 

10.000 
89 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

240 
2 % 

Wkład osobowy organizacji zł/% 1.000 
9 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

8/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

W warsztatach uczestniczyło 20 osób, 
w spotkaniu wigilijnym wzięło udział 50 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich zdobyli 
praktyczne umiejętności i nowe doświadczenia związane  
z dziennikarstwem. Przygotowali audycję radiową 
poświęconą Świętom Bożego Narodzenia oraz wzięli 
udział w wizycie w lokalnej rozgłośni radiowej RDN. 
Przygotowana audycja została wyemitowana dla 
seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Czarna Droga 48 oraz na antenie RDN 
Małopolska. Zorganizowano spotkanie wigilijne w 
Restauracji Pasaż dla osób wykluczonych społecznie 
(bezdomnych, uzależnionych od alkoholu). 
Przygotowano paczki żywnościowe dla uczestników 
kolacji oraz dla 225 podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Czarna Droga 48 w Tarnowie. 

Promocja zadania 
Systematyczne przekazywanie informacji na stronie 
internetowej Fundacji Kromka Chleba, a także  
w lokalnych mediach. 

 
Zadanie 38.9 

Nazwa zadania Organizacja zabawy mikołajkowo-świątecznej dla 
dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.593 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta Tarnowa na realizację zadania 
zł/% całkowitego kosztu zgodnie z 
umową  

4.000 / 87 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

17 
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Wkład osobowy organizacji zł/% 600/ 13 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 3.976 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot -24 zł  

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

7/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

75 dzieci 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Poprzez organizację dwu i pół godzinnej zabawy 
mikołajkowo-świątecznej sprawiono radość dzieciom  
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci ze świetlic środowiskowych oraz 
placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez 
Fundację „Ich Pasje” - wraz ze swoimi rodzicami  
i opiekunami. Na zakończenie, uczestniczące w zabawie 
dzieci otrzymały prezenty.  

 
Pomoc Społeczna - MOPS 
 
Zadanie 39. 

Nazwa zadania 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu 
ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania  936.520 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
państwa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

738.600 / 79% 

Środki finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

177.920 / 19% 
 

Wkład osobowy organizacji zł/%  20.000 / 2% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
936.520 

(w tym środki z dotacji budżetu państwa: 
738.600 zł ) 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

23 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

łącznie 62 osoby 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie im. św. Kingi w 
Tarnowie, al. Matki Bożej Fatimskiej 6. Podopieczni 
Domu mieli zapewnioną opiekę odpowiednią dla typu 
schorzenia, uczestniczyli w rożnych formach terapii  
i zajęciach  integracyjnych, które przyczyniły się do 
poprawy stanu zdrowia i rozwoju umiejętności 
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niezbędnych do samodzielnego życia. 

Promocja zadania 
Dni otwarte placówki, imprezy integracyjne, pikniki, 
festyny. 

 
Zadanie 40. 

Nazwa zadania 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.321.336 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
państwa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

1.340.231 / 58% 

Środki finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

981.105 / 42% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
2.321.336 

(w tym środki z dotacji budżetu państwa:  
1.340.231 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

62 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

łącznie 73 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie  
w Tarnowie, ul. Robotnicza 4. Zapewniono 
mieszkańcom Domu całodobowy pobyt i opiekę, m. in.: 
wyżywienie, odzież, obuwie i środki czystości,  
w zależności od indywidualnych potrzeb  zapewniono 
mieszkańcom pomoc w samoobsłudze, podstawową 
opiekę medyczną, rehabilitację leczniczą i społeczną, 
udzielono pomocy w załatwianiu spraw osobistych. 
Mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych, 
korzystali z możliwości kontaktów z rodziną, kapłanem, 
integrowali się ze środowiskiem lokalnym oraz 
uczestniczyli w zajęciach szkolnych, w tym 
rewalidacyjnych. 

Promocja zadania 
Informacje o ofercie Domu przekazywane do 
okolicznych powiatów. 

 
Zadanie 41. 

Nazwa zadania 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 472.531 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 
państwa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu 

195.201 / 41% 

Środki finansowe własne organizacji i z 
innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania 

277.330 / 59% 

Wkład osobowy organizacji zł/% 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 472.531 
(w tym środki z dotacji budżetu państwa: 195.201 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

11 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Dom przeznaczony jest dla 17 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, w 2014 r. przebywało w nim łącznie 21 
osób. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Hostel” dla 
Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie 
ul. Modrzejewskiej 48 w Tarnowie. Zapewnienie 
mieszkańcom - osobom dorosłym niepełnosprawnym 
intelektualnie: całodobowej opieki, zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych 
i kulturalnych. 

Promocja zadania 
Promowanie Domu poprzez imprezy integracyjne, 
rozsyłanie informacji o ofercie placówki do okolicznych 
powiatów. 

 


