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Załącznik nr 1 do Sprawozdania za 2015 r. 

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 – Umowa 2013-2015 

Liczba złożonych ofert 2 aneksy 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

2 

Całkowity koszt realizacji zadania 513.576 zł 

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

144.000 zł 
28% 

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

366.516 zł 
71% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
3.060 zł 

1% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

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 – 13/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Caritas Diecezji Tarnowskiej: 
Z pomocy Domu dla Bezdomnych skorzystało ogółem 
429 osób w wymiarze 31.555 osobodni, w tym: z 
pomocy Domu - 179 osób w wymiarze 30.578 osobodni, 
z Noclegowni skorzystało - 250 osób w wymiarze 977 
osobonocy, z Łaźni skorzystało  - wielokrotnie 250 osób 
(kąpiel, wymiana odzieży, odwszawianie). 
Fundacja ,,Kromka Chleba”: 
Z Łazienki wielokrotnie skorzystało 311 osób (co daje 
2.431 usług), a Noclegowni 12 osób (co daje łącznie 
1.219 noclegów). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

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 
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pracy, ubezpieczeniem społecznym itp. 15 osób 
pracowało dorywczo, podejmując prace 
krótkoterminowe, zlecone przez prywatne osoby,  
a 6 osób pracowało na podstawie umowy o pracę. 21 
osób zostało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy. 6 osób zamieszkało w Domach Pomocy 
Społecznej. 27 osób podjęło próbę usamodzielnienia się. 
9 osób uczestniczyło w Indywidualnym programie 
wychodzenia z bezdomności. W Noclegowni w okresie 
jesienno – zimowym zapewniono nocleg wraz z ciepłym 
napojem, 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). 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 życia. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania z 
budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 
Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 
Miasta, 
- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 
informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków budżetu Miasta Tarnowa 

 
Zadanie 2 

Nazwa zadania 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 

mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych 
działających na ich rzecz 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

2 

Całkowity koszt realizacji zadania 36.278 zł 

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

8.000 zł 
22 % 

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

6.518 zł 
18 % 
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realizacji zadania**  

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
21.760 zł 

60 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy  
w Tarnowie – 179/178 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Tarnowie – 7/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy  
w Tarnowie – 2.409 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Tarnowie - 504 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wydano 64.020 kg żywności dla najuboższych 
mieszkańców Tarnowa. Poprawiono i utrzymano 
kondycję zdrowotną beneficjentów poprzez regularne 
udzielanie pomocy żywieniowej, złagodzono skutki 
ubóstwa i niedożywienia. Zaktywizowano młodzież 
szkolną, nauczycieli oraz osoby bezrobotne jako 
wolontariuszy podczas zbiórek żywności i prac w 
magazynie. Zorganizowano warsztaty w zakresie 
edukacji ekonomicznej pn. Planowanie budżetu 
domowego. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 
Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 
Miasta, 
- wszyscy uczestnicy zadania byli informowani o fakcie 
dofinansowania zadania ze środków budżetu Miasta 
Tarnowa, 
- rozdysponowano plakaty oraz ulotki z informacją o 
współfinansowaniu zadania oraz terminie i miejscu 
realizacji.  

 
Zadanie 3 

Nazwa zadania 

Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie 

posiłków gorących jednodaniowych 

- zadanie realizowane było w okresie od 1 marca do 31 grudnia  
2015 r. 

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 60.227,54 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Państwa na realizację zadania zł/% 

całkowitego kosztu** 

35.500 zł 
59% 

Środki  finansowe własne organizacji i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania  ** 

24.727,54 zł/ 
41% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
 

60.227,54 zł 
 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
9 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
81 osób narastająco w omawianym okresie 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
Przygotowano i wydano łącznie 10.313 gorących 
posiłków oraz suchego prowiantu dla 81 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. 

 
Zadanie 4 

Nazwa zadania 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

dorosłych 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 509.342 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Państwa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

173.352 zł 
34% 

Środki finansowe własne organizacji i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania** 

335.990 zł 
66% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

http://www.caritas.tarnow.pl/
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Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
509.342 zł 

(w tym środki z dotacji budżetu państwa: 173.352 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
13 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

Dom przeznaczony jest dla 17 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, w 2015 r. przebywało w nim łącznie 19 
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. 

 
Zadanie 5 

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 2.293.393,05 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Państwa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

1.247.987 zł 
54% 

Środki finansowe własne organizacji i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania** 

1.045.406,05 zł 
46% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
2.293.393,05 zł 

(w tym środki z dotacji budżetu państwa: 1.247.987 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
61 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
łącznie 72 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i 



6 

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 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 6 

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 922.849,39 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Państwa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

830.120 zł 
90% 

Środki finansowe własne organizacji i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania** 

82.729,39 zł 
10% 

 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 
20.000 zł 

1% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
922.849,39 zł 

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

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
23 i 5 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
Łącznie 65 osób 

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 
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poprawy stanu zdrowia i rozwoju umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia. 

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

 
Zadanie 7 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 
typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych będących 

mieszkańcami Gminy 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 66.830 zł 

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

62.330 zł 
93 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
4.500 zł 

7 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

55.284 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Zwrot – 7.046 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

7/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

26 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dzięki prowadzonym działaniom udzielono wsparcia 
osobom mającym poważne trudności w życiu 
codziennym, które wymagały pomocy i opieki 
niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym  
i społecznym, tj. osobom z różnymi postaciami 
otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera, 
chorobą Parkinsona, zaburzeniami osobowości  
i zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz 
organiczną zmianą nastrojów, wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
Uruchomiono pracę w następujących pracowniach: 
gospodarstwa domowego, plastyczno-rękodzielniczej, 
relaksacji i doświadczenia świata, treningu samoobsługi 
oraz rehabilitacyjnej. Uczestnicy mogli podtrzymać 
posiadane już umiejętności, rozwijać zainteresowania 
i poczucie własnej wartości, ponadto kształtowali 
umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności 
korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak 
udział w imprezach integracyjnych (Andrzejki, Wigilia, 
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Sylwester). Uczyli się także radzenia sobie z problemami 
życia codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o 
higienę i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, 
korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, 
rozwijali i odkrywali talenty artystyczne. W ramach zajęć 
rehabilitacyjnych zwiększano kondycję i sprawność 
fizyczną uczestników, niwelowano istniejące dysfunkcje 
ruchowe, kształtowano postawy świadomej aktywności 
rekreacyjno-sportowej wśród uczestników. Nastąpił 
wzrost aktywności psychoruchowej, oraz sprawności 
fizycznej uczestników poprzez codzienną działalność 
zarówno grupową i indywidualną w pracowni 
rehabilitacyjnej oraz wzrost umiejętności nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych, umiejętności 
funkcjonowania w grupie. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 
ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego w 
miejscu wykonywania zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania ze środków 
finansowych Wojewody Małopolskiego została 
umieszczona na stronie internetowej, 
- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 
informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków finansowych Wojewody Małopolskiego. 

 

Zadanie 8 

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 47.325 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania 

zł/% całkowitego kosztu** 

38.000 zł 
80% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania** 

0 zł/ 
0 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
9.325 zł/ 

20% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 

47.325zł 
(w tym środki z dotacji budżetu miasta: 

38.000 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
5 
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Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

 
4 osoby usamodzielniane 

 

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. 

Promocja zadania 
Informowanie o finansowaniu zadania ze środków 
Gminy Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 9 

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 71.051,64 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

59.000 zł 
83% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania ** 

0 zł 
0% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 
12.051,64 zł 

17% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 

71.051,64 zł 
(w tym środki z dotacji budżetu miasta: 

59.000 zł) 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
4 

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. 
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Promocja zadania 
Informowanie o finansowaniu zadania ze środków 
Gminy Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 10 

Nazwa zadania 
Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego 
dla trzech mężczyzn 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 28.786,50 zł 

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

24.000 zł 
83 % 

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

0 zł 
 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
4.786,50 zł 

17 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

6/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Placówka zapewniła osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie usługi opiekuńcze i bytowe dostosowane 
do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego 
mieszkańca, tj. pomoc w podstawowych czynnościach 
życiowych, zapewnienie miejsca zamieszkanie, dostępu 
do mediów, wyżywienie, pomoc w utrzymaniu czystości  
i pielęgnację w chorobie w sposób gwarantujący 
poczucie godności, wolności, i bezpieczeństwa. 
Umożliwiono naukę i trening codziennych czynności 
związanych z normalnym, codziennym funkcjonowaniem 
oraz nabycie umiejętności radzenia sobie  
z trudnościami. Mieszkańcy uczestniczyli w rehabilitacji 
społecznej, terapii zajęciowej i edukacji. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 
informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków budżetu Miasta Tarnowa. 
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Obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

Zadanie 11 

Nazwa zadania 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Umowa 

2013-2015 

Liczba złożonych ofert 
2015 r. - w pierwszym półroczu 6 aneksów 

2015 r. - w drugim półroczu 3 aneksy 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 
2015 r. - w pierwszym półroczu 3 

2015 r. - w drugim półroczu 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 

2015 r. - w pierwszym półroczu 6 aneksów 
2015 r. - w drugim półroczu 3 aneksy 

Całkowity koszt realizacji zadania 185.670 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

108.000 zł 

58% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

62.850 zł 

34% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
14.820 zł 

8% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
106.994 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji  
niewykorzystana dotacja do zwrotu - 1.005 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
30/17 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
180 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2015 
r. prowadzonych było 6 świetlic, tj. świetlica 
środowiskowa w Środowiskowym Ognisku  
Wychowawczym TPD ,,Radosna Przystań” oraz przy 
tarnowskich parafiach p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, 
Św. Maksymiliana Kolbego, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Miłosierdzia Bożego. W drugim półroczu 2015 r. 
działalność prowadziły te placówki, które zgodnie z 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) przedłożyły do 
UMT dokumenty potwierdzające zapewnienie dzieciom w 
placówce bezpiecznych warunków lokalowych  
i sanitarnych, tj. placówka działająca przy parafii p.w. Św. 
Maksymiliana Kolbego, Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz Matki Bożej Szkaplerznej. Do ww. placówek 
uczęszczały dzieci pochodzące najczęściej z rodzin 
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dysfunkcyjnych. Każdemu dziecku w placówce otwartej 
przez 4 godziny w dni nauki szkolnej zapewniano opiekę 
poprzez codzienną naukę szkolną, zajęcia wyrównawcze z 
przedmiotów, zajęcia integrujące grupę (zawody 
sportowe, wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, teatralne, 
profilaktyczno-wychowawcze, ekologiczne, 
socjoterapeutyczne, korekcyjne). Dzieci w trakcie pobytu 
w placówce otrzymywały również posiłek dostosowany 
do pory dnia.  

Promocja zadania 

 informacja o współfinansowaniu placówek wsparcia 
dziennego ze środków GMT znajdowała się  
w widocznym miejscu przy/lub w  placówkach, 

 na stronie internetowej organizacji prowadzących 
placówki wsparcia dziennego zamieszczono logo wraz z 
linkiem do głównej strony internetowej Miasta Tarnowa 
oraz informację o współfinansowaniu zadania przez 
GMT, 

 na stronie internetowej organizacji prowadzących 
placówki wsparcia dziennego zamieszczano krótkie 
informacje i zdjęcia z realizacji zadania, 

 ustnie informowano uczestników zadania i ich rodziny 
o fakcie dofinansowania działalności placówki ze 
środków budżetu GMT. 

 

Zadanie 12 

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 688.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

549.300 zł 

79,8% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

136.900 zł 

19,9% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
2.000 zł 

0,3% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji  
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
39/12 

Liczba uczestników/beneficjentów 170 objętych umową z GMT 
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zadania (265 dzieci zapisanych) 

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, ferii 
zimowych i wakacji letnich oraz dni wolnych od zajęć 
szkolnych w godz. 10.00-17.00. Placówka udzielała 
dzieciom różnego rodzaju wsparcia, w tym prowadzone 
były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, 
psychoedykacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, 
oddziaływania psychokorekcyjne, kompensacyjne, 
logopedyczne, zajęcia o charakterze terapii 
pedagogicznej i psychologicznej. W 2015 r. w placówce 
opieką objęto wg zawartej z GMT umowy 140 dzieci 
(natomiast łącznie z oferty skorzystało ponad 200 
dzieci), w tym dzieci:  
- z rodzin wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych (rodziny rozbite, nałogi 
rodzinne, choroby przewlekłe, trudności wychowawcze), 
tj.: 54 dzieci z informacją o problemie alkoholowym w 
rodzinie, 65 dzieci z rodzin wielodzietnych, 52 dzieci  
z chorobami przewlekłymi w rodzinie, 
- z rodzin niepełnych: 50, 
- objęte systematyczną pracą – terapia i pomoc 
psychologiczna:25, 
- z rodzin korzystających z pomocy MOPS - 46, 
- z rodzin objętych nadzorem kuratora – 31, 
- objętych stałą opieką pedagogiczną 
/psychologiczną: 120, 
- objętych stałą pomocą specjalistyczną w formie: zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych (15 dzieci), zajęć 
logopedycznych (12 dzieci), 
- uczestniczących w długoterminowych zajęciach 
psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych: 160. 
Ponadto w placówce dziennie wydawano średnio 140 
posiłków. W spotkaniach społeczności placówki, które 
stanowią formę społeczności korekcyjnej każdorazowo 
wzięło udział średnio 75 wychowanków. Kadra ośrodka 
odbywała regularną pracę z grupą około 200 
wychowanków podczas planowych zajęć oraz podczas 
działań weekendowych wyjazdowych i warsztatowych. 
Placówka prowadziła stałą współpracę z grupą 10 
wolontariuszy, którzy pomagali w prowadzeniu zajęć: 
edukacyjnych, językowych, muzycznych, sportowych, 
tanecznych, fotograficznych, kulinarnych, 
specjalistycznych. Zorganizowano 7 turnusów podczas 
ferii zimowych i wakacji letnich, w których wzięło udział 
łącznie 99 dzieci. Łącznie 5 wychowanków SIEMACHA 
Spot Gemini Park w Tarnowie wzięło udział  
w 2 projektach zagranicznych (Niemcy, Argentyna, 
Boliwia).  
Fundacja „Ich Pasje” - placówka działała w dni nauki 
szkolnej w godzinach 14.00-18.00, a w dni wolne od 
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zajęć szkolnych w godzinach 10.00-14.00. Placówka nie 
funkcjonowała w przerwach świątecznych, w świętach 
państwowych i dniach wolnych 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. W 2015 r. do placówki 
regularnie uczęszczało 30 dzieci, natomiast zapisanych 
zostało 65. Każde dziecko przychodzące regularnie do 
placówki, miało indywidualny kontakt z pedagogiem lub 
psychologiem w celu zebrania wstępnego wywiadu na 
temat dziecka i jego rodziny. Z przeprowadzonych 
wywiadów wynika, że u 20 dzieci jest problem 
alkoholowy w rodzinie, a 23 dzieci jest świadkami agresji 
w domu i/lub najbliższym otoczeniu. Z zajęć 
logopedycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych 
korzystało 32 dzieci. Z zajęć psychoprofilaktycznych 
skorzystało 19 dzieci. Z zajęć socjoterapeutycznych 
skorzystało 22 dzieci. Z rodzicami 32 wychowanków 
odbywały się rozmowy z pedagogiem i/lub psychologiem 
w kwestiach wychowawczych i zdrowotnych dzieci. 
Codziennie odbywały się indywidualne rozmowy 
pedagoga z wychowankami w sytuacjach 
problemowych. Regularnie odbywały się rozmowy 
psychologa z dziećmi dotyczące rozeznania podłoża 
problemów, z jakimi zmagają się wychowankowie. 
Pomoc materialną w postaci ubrań, butów, kosmetyków 
zorganizowano dla 15 dzieci. Z zajęć sportowych 
skorzystało ok. 20 wychowanków. 

Promocja zadania 

- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona w widocznych 
miejscach w placówkach, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej i portalu społecznościowym Facebook wraz 
z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa, a także z linkiem 
do strony internetowej Miasta, 
- na stronach internetowych umieszczone są wszystkie 
informacje dotyczące działalności placówek i 
realizowanych zadaniach, 
- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny zostali 
poinformowani o fakcie dofinansowania działalności 
placówki ze środków budżetu Miasta Tarnowa, 
- ponadto Fundacja Ich Pasje na każdym dokumencie, 
umowie sponsorskiej lub liście intencyjnym kierowanym 
do innych instytucji lub firm współpracujących zawsze 
informowała, że jest w roku 2015 r. partnerem Miasta 
Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej w tym działalności na rzecz 
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wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

Zadanie 13 

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 63.300 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

41.400 zł 

65% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

6.900 zł 

11% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
15.000 zł 

24% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji  
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
11/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

50 dzieci, w tym 7 ze specjalistycznym programem 

terapeutycznym 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W prowadzonej placówce czynnej w godz. 13-17 od 
poniedziałku do piątku zapewniono dzieciom 
uczęszczającym pomoc w nauce, organizację czasu 
wolnego, rozwój zainteresowań oraz organizację zabaw  
i zajęć sportowych. Placówka realizowała dla 
wychowanków także zajęcia: socjoterapeutyczne, 
profilaktyczne, psychoedukacyjne, psychokorekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne, profilaktyczne. Dzieci 
podczas pobytu w placówce otrzymywały jeden gorący 
posiłek. Podjęta również została współpraca z rodzicami 
dzieci uczęszczających do placówki.  

Promocja zadania 

- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej Stowarzyszenia KANON,  
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona w widocznym 
miejscu w placówce, 
- na stronie internetowej umieszczone są wszystkie 
informacje dotyczące działalności placówki  
i realizowanych zadaniach. 
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Obszar promocji i organizacji wolontariatu 

 
Zadanie 14 

Nazwa zadania Prowadzenie Tarnowskiego Centrum Wolontariatu 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 24.900 zł 

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

12.000 zł 
48% 

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

900 zł 
4% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
12.000 zł 

48% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

11.981 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot 19 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

2/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 wolontariuszy 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zaktywizowano młodych ludzi oraz seniorów w zakresie 
pracy na rzecz społeczeństwa. Zrekrutowano grupę 20 
wolontariuszy oraz podpisano 10 porozumień  
o współpracy z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i jednostek samorządowych. 
Przeprowadzono szkolenia pn. „Społeczeństwo 
obywatelskie i wolontariat” oraz warsztaty dla 50 osób. 
Zorganizowanie IV edycji Gali Wolontariatu, w której 
wzięło udział około 150 osób. Zorganizowanie Dnia 
Otwartego Tarnowskiego Centrum Wolontariatu, 
podczas którego przeprowadzono spotkanie 
informacyjne dla 20 osób. 

Promocja zadania 

Utworzenie profilu społecznościowego na portalu 
facebook.com, dystrybuowanie ulotek i plakatów 
informujących o działalności Tarnowskiego Centrum 
Wolontariatu, emisja wywiadu w Radio RDN Małopolska 
oraz Radio Kraków. 
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Obszar przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 

 
Zadanie 15 

Nazwa zadania Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi 
zatrzymanymi na terenie 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 643.720 zł 

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

619.520 zł 
96,2 % 

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

600 zł 
0,1 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
23.600 zł 

3,7 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

24/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

W 2015 r. opieką objęto 2.817 osób dowiezionych do 
Punktu przez Policję i Straż Miejską. Badania lekarskie 
zapewniono ponadto 2.303 osobom zatrzymanym, 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 69 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 
Mężczyzn, Policją, SOR oraz Strażą Miejską.  
W ramach realizacji działań profilaktycznych 
przeprowadzono rozmowy z osobami pozostającymi do 
wytrzeźwienia oraz ich rodzinami i bliskimi, w trakcie 
których: 

 motywowano do wychodzenia z bezdomności, 

 udzielono informacji o placówkach, w  których można 
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uzyskać pomoc medyczną i terapeutyczną, 

 udzielono porad w przypadku występowania 
przemocy w rodzinie. 

Podczas realizacji programu terapii psychologicznej dla 
osób uzależnionych oraz współuzależnionych od 
alkoholu przeprowadzonych zostało 94 konsultacje,                   
z tego 44 osoby skorzystały z konsultacji jeden raz. 

Promocja zadania (Informacje o zadaniu) 

Przeprowadzenie dwóch konferencji prasowych dla 
mediów, informacje nt. konferencji zostały zamieszczone 
na portalach: Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki 
Społecznej i Faceebooku. 

 

Zadanie 16 

Nazwa zadania 

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

występuje uzależnienie od alkoholu – kolonia 
w Ośrodku Wypoczynkowym IRENA, ul. Łąkowa 27,                

84- 120 Władysławowo 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 26.687,50 zł 

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

25.000 zł 
93,7 % 

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

187,50 zł 
0,7 % 

 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
1.500 zł 

5,6 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

8/4 

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 kolonii. 
Dzieci uczyły się: 
- umiejętności organizowania i spędzania wolnego 

czasu, 
- nawiązania i wzmocnienia pozytywnych kontaktów             

z rówieśnikami, 
- kształtowania umiejętności współżycia społecznego              
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i systemu wartości opartego na ogólnie przyjętych 
zasadach współżycia społecznego, zgodnym                        
z obowiązującym prawem, 

- wzmocnienia nawyków zdrowego stylu życia,  
- prezentowania różnych form aktywności  

w nawiązaniu do specyfiki regionu. 
Ponadto dzieci doskonaliły samodzielność i samoobsługę 
poprzez duży udział w planowaniu i organizacji życia 
kolonijnego, objęte zostały programem z zakresu 
profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. 
Miały też okazję do  poszerzenia swojej wiedzy                      
z zakresu: geografii, przyrody, historii, kultury regionu.                              
Każde dziecko otrzymało wyprawkę (kurtki sportowe, 
bluzy, spodnie, marynarki, sukienki, dresy, obuwie 
sportowe, t-shirty, legginsy, bieliznę osobistą, środki 
czystości) o wartości ok. 250 zł. 
Poprzez realizację programu socjoterapeutycznego 
ograniczone zostało podejmowanie zachowań 
ryzykownych przez uczestników kolonii, nastąpiła u nich 
poprawa w nawiązywaniu relacji interpersonalnych                    
i rozwiązywaniu problemów. W trakcie trwania                            
10 - dniowej kolonii, zorganizowano szereg wycieczek: 
do Trójmiasta, Władysławowa, Pucka, a także rejs 
statkiem po Bałtyku. Podczas wycieczek dzieci poznały 
nowe nieznane im zakątki naszego kraju, piękno  
i historię polskiego wybrzeża. W czasie trwania imprez 
turystycznych dzieci zostały wyczulone na piękno 
przyrody i ochronę środowiska naturalnego. 

Promocja zadania 
Informacja o kolonii na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.stowarzyszenie-
kras.pl/?wspolpraca-z-miastem-tarnowem. 

 

Zadanie 17 

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 66.460 zł 

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

24.000 zł 
36,1 % 

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

200 zł 
 0,3 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
42.260 zł 
 63,6 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana w całości 
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dotacji 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

52/52 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

W Poradni Specjalistycznej udzielono 494 porady 
specjalistyczne, w Telefonie Zaufania podczas dyżurów 
dzienno – nocnych przyjęto 637 zgłoszeń i udzielono 
stosownych porad natomiast podczas dziennych 
dyżurów przyjęto 403 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 w Poradni Specjalistycznej 
wielorakiej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, 
medycznej, prawnej, duszpasterskiej, w sprawach 
społecznych oraz terapii małżeństw. Podczas pełnionych 
dyżurów niesiono pomoc osobom które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej przezywających problemy 
osobiste, konflikty rodzinne, załamania i próby 
samobójcze, nie radzącym sobie z trudami życia, 
problemami zawodowymi –np. brakiem pracy.  

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 
Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 
Miasta, 
- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny zostali 
poinformowani o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków budżetu Miasta Tarnowa, 
- umieszczenie informacji Projekt współfinansowany  
z budżetu Miasta Tarnowa na ulotkach informacyjnych 
- zamieszczanie na drukach wysyłanych przez 
stowarzyszenie informacji o treści Stowarzyszenie 
„ARKA” Poradnia Specjalistyczna i telefon zaufania w 
Tarnowie jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w 
realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Zadanie 18 

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 6.720 zł 

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

6.000 zł 
 89 % 

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

720,00 zł 
 11 % 

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 180 konsultacji psychologicznych  
w tym 120 sfinansowanych z dotacji Gminy Miasta 
Tarnowa. 

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, 
odkrywały swoje zasoby życiowe, poznały możliwości 
rozwiązywania problemów, sytuacji trudnych i kryzysów 
bez konieczności sięgania po alkohol. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 
Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 
Miasta. 

 

Zadanie 19 

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 8.001 zł 

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

5.991zł 
75 % 
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Środki  finansowe własne organizacji  i z 
innych źródeł zł /% całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
2.010 zł 

25 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

3/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Średnio 13 osób w każdej z trzech prowadzonych grup 
wsparcia/ łącznie ok. 40-45 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Od marca 2015 r. dla osób uzależnionych działa 
systematycznie grupa wsparcia „Pomocna Dłoń”. Dzięki 
zaangażowaniu liderów oraz uczestników grupy, liczba 
rekrutowanych osób wzrasta. 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 
grupie wsparcia Al -Anon dla żon osób uzależnionych, 
która spotyka się regularnie w każdy piątek. Ponadto w 
czasie realizacji zadania rozpoczęła działalność nowa 
grupa wsparcia „Nawroty”. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania z 
budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 
Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 
Miasta. 

 

Zadanie 20 

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 
 

77.625 zł 

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

58.920 zł 
75,9 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 95 zł 
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innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 
realizacji zadania  

0,1 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
18.610 zł 

24 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

58.866  zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrócono 54 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

12/12 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

ok. 30 osób uczestniczących w Grupach oraz 310 
beneficjentów Punktu konsultacyjno- diagnostycznego 

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, i współuzależnionych, 
obniżenie 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. Łącznie odbyło 
się 246 godzin dyżurów w czasie których udzielonych 
zostało 310 konsultacji i porad w kontakcie 
indywidualnym i telefonicznym. Ponadto w ramach 
realizacji zadania odbywały się: terapie grupowe  
i indywidualne dla grupy DDA i DM oraz grupy WU (po 
123 godziny terapii dla każdej grupy), każda z grup liczyła 
od 6 do 12 uczestników. 

Promocja zadania 

- przeprowadzenie dwóch konferencji prasowych,  
w czasie których informowano o źródle finansowania 
zadania, 
- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania z 
budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 
zadania, 
- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej oraz profilu facebookowym wraz  
z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa, a także z linkiem 
do strony internetowej Miasta. 
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Obszar działalności na rzecz tarnowskich seniorów 

 
Zadanie 21 

Nazwa zadania 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym 

wieku w integracji z młodzieżą 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 58.980 zł 

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

56.580 zł 
96% 

w tym 43.200 zł z budżetu państwa 

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

- 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
2.400 zł 

4% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

16/14 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

133 osoby 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zmiany w samopoczuciu i poziomie aktywności 
seniorów, przyczyniające się do zmniejszenia poziomu 
społecznego wykluczenia tej grupy wiekowej. Uczestnicy 
warsztatów nabyli nowe umiejętności (np. obsługa 
komputera, ćwiczenia pamięci, koncentracji, logicznego 
myślenia, technik rękodzielniczych, fitness, znajomość 
języka angielskiego, itp.), które wykorzystują i rozwijają 
także po zakończeniu warsztatów. Dzięki pozytywnym 
doświadczeniom uzyskanym podczas warsztatów 
seniorzy są bardziej skłonni do korzystania z innych form 
aktywizacji, a co za tym idzie zmniejsza się poziom ich 
bierności i izolacji. 

Promocja zadania 

- wszyscy uczestnicy zadania byli informowani o fakcie 
dofinansowania działalności ośrodka ze środków 
budżetu Miasta Tarnowa oraz środków Województwa 
Małopolskiego, 
- zamieszczanie na dokumentach i wysyłanych drukach 
informacji o treści Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie 
ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w 
integracji z młodzieżą” jest współfinansowane z budżetu 
Miasta Tarnowa oraz dofinansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.  
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Zadanie 22 

Nazwa zadania 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych 

tarnowskich seniorów 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

2 

Całkowity koszt realizacji zadania 76.656 zł 

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

50.000 zł 
65% 

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

14.356 zł 
19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
12.300 zł 

16% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – 5/0 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 

„Europa – Polska” – 8/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

258 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzono 226 zajęć edukacyjnych z zakresu 
korzystania z komputera i Internetu, udzielono 631 
porad, 258 uczestników zakończyło udział w projekcie  
i zwiększyło swoje kompetencje cyfrowe. Dzięki 
wymienionym działaniom zaktywizowano osoby w wieku 
emerytalnym, które nabyły praktycznych umiejętności 
wykorzystania komputera i Internetu w życiu 
codziennym, nastąpiła integracja środowiska 
tarnowskich seniorów i pogłębienie ich wiedzy na temat 
korzyści używania narzędzi cyfrowych. 

Promocja zadania 

Dystrybuowanie ulotek i plakatów informujących  
o realizowanym zadaniu, umieszczenie informacji na 
stronach internetowych oraz rozgłośniach radiowych: 
europa-polska.pl, hybryda.com.pl, tarnowskieinfo.pl, 
tarnow.net.pl, intarnet.pl, Radio RDN Małopolska, Radio 
ESKA, Radio Kraków. 

 

Zadanie 23 

Nazwa zadania 
Utworzenie i prowadzenie czterech Międzyosiedlowych 

Centrów Aktywności Senioralnej dla minimum 250 
mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55 lat 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 (oferta wspólna) 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 302.950 zł 

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

270.000 zł 
89% 

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

- 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
32.950 zł 

11% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

268.173,07 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot 1.826,93 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

41/23 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

499 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzono warsztaty komputerowe (48 spotkań po 
90 min), warsztaty językowe (74 spotkania po 60 min), 
warsztaty artystyczne (48 warsztatów), 4 kursy śpiewu, 4 
kursy doskonalenia gry na instrumencie, 4 kursy tańca, 
zajęcia fitness (200 spotkań po 60 min), zajęcia 
usprawniające z fizjoterapeutą (600 spotkań po 60 min). 
Oprócz zajęć i warsztatów przeprowadzonych w 
centrach, zorganizowano 12 wyjazdów integracyjnych 
oraz 16 wyjść do kina i teatru. Zorganizowano Tydzień 
Tarnowskiego Seniora, w którym wzięło udział około 500 
osób, a w jego ramach III Tarnowski Dzień Seniora,  
w którym wzięło udział ponad 300 osób. 

Promocja zadania 

- utworzenie i prowadzenie strony internetowej 
www.centrasenioralne.pl, 
-  informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 
internetowej oraz profilu facebookowym wraz z 
zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa, 
- wydanie i dystrybucja bezpłatnego czasopisma „Gazeta 
dla seniora” w nakładzie 4 numerów po 4 tysiące 
egzemplarzy, 
- współpraca z lokalnymi mediami, 
- zorganizowanie Tygodnia Tarnowskiego Seniora. 

 

Zadanie 24 

Nazwa zadania Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
2/2 
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Całkowity koszt realizacji zadania 36.009,17 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

25.000 zł/69% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

6.309,17 zł/18% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.700 zł/13% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
36.009,17 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
21/ 21 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1447/1326 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zostały przeprowadzone konkursy, spotkania, wykłady, 

zajęcia szkoleniowe, prelekcje multimedialne. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 

prasowe. 

 

Obszar ochrony i promocji zdrowia 

 
Zadanie 25 

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 32.451,55 zł 

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

21.000 zł 
65 % 

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

9.541,55 zł 
29% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
1.910 zł 

6% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

19 
w tym 8 wolontariuszy 
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Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

228 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- przeprowadzenie akcji rekrutacyjnych honorowych  
dawców szpiku (w marcu i grudniu), w których zgłosiło 
się 187 osób, 
- udzielanie wsparcia i pomocy osobom chorym  
na nowotwory oraz ich rodzinom, 
- zorganizowanie sześciu  kursów (dwa „Jak żyć z astmą”, 
dwa „Jak żyć z POChP”, jeden „Jak żyć z chorobami 
alergicznymi i jeden „Pierwsza pomoc w stanach 
zagrożenia życia w chorobach alergicznych”), w których 
uczestniczyło 41 osób. 

Promocja zadania  

- 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, 
- promocja kursów „Jak żyć z astmą”, „Jak żyć z POChP” 
„Jak żyć z chorobami alergicznymi” i „Pierwsza pomoc w 
stanach zagrożenia życia w chorobach alergicznych” 
poprzez afisze, plakaty, ulotki, stronę internetową 
Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych. 
Wszystkie informacje zawierały treść o wsparciu 
finansowym z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Obszar działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
Zadanie 26 

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  

Całkowity koszt realizacji zadania 21.901,42 zł 

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

0 zł 
0% 

wkład miasta to użyczony sprzęt medyczny 
którego cena zakupu wynosi 141.711 zł 

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

7.871,42 zł 
36% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
14.030 zł 

64% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę – 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 13 
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liczba wolontariuszy w tym 11 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

184 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- prowadzenie dla mieszkańców miasta Tarnowa 
nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu przekazanego przez 
Gminę Miasta Tarnowa hospicjum domowemu. 
Wypożyczono łącznie 184 osobom: łóżka rehabilitacyjne, 
materace przeciwodleżynowe, ssak elektryczny, 
koncentrator tlenu, infuzor akumulatorowy, wspornik 
metalowy itp., 
- udzielanie porad psychologicznych, 
- udzielanie porad praktycznych w zakresie opieki nad 
terminalnie chorymi. 

Promocja zadnia 
Promocja wypożyczalni sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego prowadzona była w formie plakatów.   

 

Zadanie 27 

Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 5 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów* 

4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 57.606,09 zł 

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

35.500 zł 
62% 

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

8.798,15 zł 
15% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
13.307,94 zł 

23% 

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 7 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

114 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem” dla 7 dzieci wraz z rodzicami zajęć grupowych 
metodą V.Sherborne (26 godz.), dla 13 dzieci i ich 
rodziców konsultacji psychologiczno-pedagogicznych (13 
godz.). Ponadto zrealizowano dla 9 dzieci 100 godzin 
terapii metodą integracji sensorycznej, 
- przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „To, co 
wspólne” dla 14 uczniów niepełnosprawnych łącznie 90 
godzin zajęć ruchowych ogólnie  usprawniających, zajęć 
psychologiczno-rewalidacyjnych z elementami stymulacji 
sensorycznej oraz zajęć terapii behawioralnej. Ponadto 
objęto wsparciem rodziców dzieci uczestniczących w 
programie, 
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- przeprowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym dla 16 dzieci zajęć 
rehabilitacyjnych (150 godz.), zajęć psychologicznych 
(100 godz.), zajęć rewalidacyjno- pedagogicznych (100 
godz.), terapii logopedycznej (100 godz.). Ponadto 
rodzice i opiekunowie otrzymywali bieżący instruktaż do 
pracy w warunkach domowych, a także mogli 
uczestniczyć z dzieckiem w terapii i rehabilitacji, 
- przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze 
Jutro” indywidualnych 200 spotkań terapeutycznych w 
Gabinecie Integracji Sensorycznej, 40 indywidualnych 
spotkań terapeutycznych w Gabinecie Terapii 
Psychologicznej, 60 indywidualnych spotkań 
terapeutycznych w Gabinecie Terapii Logopedycznej i 50 
indywidualnych spotkań rehabilitacyjnych w Gabinecie 
Fizjoterapii i Korekty Wad Postawy. Łącznie terapią i 
rehabilitacją objęto 14 dzieci. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez lokalne radio, 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
stowarzyszeń, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie 
oraz za pomocą tablicy informacyjnej. 
Wszystkie informacje zawierały zapis o wsparciu 
finansowym z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 28 

Nazwa zadania Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów* 

4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 63.666,89 zł 

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

43.500 
68% 

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

9.683,41zł 
15% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
10.483,48 zł 

17% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

52 
w tym 33 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

111 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- w programie realizowanym przez Stowarzyszenie Klub 
„Amazonka” uczestniczyło 40 kobiet. W ramach zadania 
odbyły się ćwiczenia na sali prowadzone przez 
rehabilitanta (25 godz.), rehabilitacja na basenie (4 
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godz.). Ponadto wykonano 170 masaży limfatycznych 
łącznie u 17 kobiet, u 2 kobiet wykonano taping 
medyczny. Zorganizowano również spotkania  
z kobietami, na których omawiano tematy dotyczące 
badań profilaktycznych, 
- z programu realizowanego przez Tarnowskie Zrzeszenie 
Sportowe Niepełnosprawnych „START” skorzystało 19 
osób. Zajęcia usprawniające odbywały się 2 razy w 
tygodniu, łącznie przeprowadzono 140 godzin zajęć 
rehabilitacyjnych, 
- w ramach zadania publicznego realizowanego na rzecz 
osób przewlekle i obłożnie chorych przez Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem lekarze przeprowadzili 
badania wstępne u 21 osób i badania końcowe u 20 osób 
(20 godz.), rehabilitanci przeprowadzili zabiegi 
rehabilitacyjne w domu u 20 osób przewlekle i obłożnie 
chorych (200 godz.) również udzielane były porady przez 
psychologa (22 godz.), 
- ponadto Stowarzyszenie realizowało zadanie na rzecz 
osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową. W 
ramach tego zadania  lekarze przeprowadzili badania 
wstępne i końcowe u 32 osób ze znacznie ograniczoną 
sprawnością ruchową. Przeprowadzona została również 
rehabilitacja ruchowa (160 godz.) i muzykoterapia (80 
godz.). Ponadto organizowane były prelekcje promujące 
zdrowy tryb życia. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez reklamę 
w lokalnej prasie, ulotki informacyjne, strony 
internetowe. Wszystkie informacje zawierały zapis 
o wsparciu finansowym z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Obszar nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowania wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Zadanie 29 

Nazwa zadania 

Organizacja jednodniowych spotkań edukacyjnych 
ukazujących historię, kulturę regionu i miasta, 

powiązanych z promowaniem zdrowego stylu życia oraz 
postaw ekologicznych 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.050,31 zł 

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

6.100 zł/76% 

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

0,31 zł/ 0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.950 zł/24% 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę 6.100 zł/75,78% 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

6/5 
w tym młodzieży 0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

69/ 69 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przekazanie wiedzy o wielokulturowości Tarnowa, rola 
integracyjna, zmniejszenie nietolerancji i myślenia 
stereotypowego.  Odbyło się 12 godz. warsztatów 
przeprowadzonych przez 8 specjalistów o 3 kulturach.: 
romskiej, żydowskiej i szkockiej. Uczestnicy 3 modułów - 
uczniowie tarnowskich SP, G i SPG. Formy 
uatrakcyjniania zajęć: prezentacje multimedialne, 
wycieczka.  Wzrost umiejętności artystycznych (powstała 
makieta wozu cygańskiego, rzeźbiarska forma 
przestrzenna potwora z Loch Ness, wycinanki żydowskie 
- projektowanie z surowców wtórnych i materiałów 
ekologicznych); wzrost wiedzy o zdrowym żywieniu, 
zapoznanie z formami aktywnego spędzania wolnego 
czasu ww. kultur (taniec romski, żydowskie łamigłówki, 
szkocki rzut kłodą).  

Promocja zadania 
Informacje o warsztatach na 9 stronach internetowych, 
antenie RDN Małopolska  i Radia ESKA 

 

Zadanie 30 

Nazwa zadania 
Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci i 

młodzieży szkolnej uczęszczających do tarnowskich 
szkół 

Liczba złożonych ofert 6 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 6 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 69.280,53 zł 

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

23.900 zł/34% 

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

30.080 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.300 zł/22% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 23.900 zł/34% 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

145/145 
w tym młodzieży 110 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

470/ 470 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

SAiPSS – zrealizowano konkurs recytatorski:  
17-18.04.2015, popularyzujący poezję W. Broniewskiego 
o charakterze ogólnopolskim (XX) i międzynarodowym 
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(XVII) pod patronatem Prezydenta M. Tarnowa. 
Uczestniczyło w nim 27 ucz. z 3 krajów (Węgry, Ukraina, 
Czechy, z 4 miast i obwodu żytomierskiego) i 40 z Polski 
(z 7 miast i powiatu tarnowskiego). Ponadto  
opiekunowie i nauczyciele z Polski 35 osób, z zagranicy 
14 osób. Adresat: uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów. Zorganizowano konkursy poezji -  
recytatorski (230 ucz.), plastyczny (31 ucz.), zajęcia 
warsztatowe (30 opiekunów i 20 nauczycieli szkoły; 80 
uczniów): warsztaty teatralne, plastyczne  
i muzyczne; dot. organizowania imprez artystycznych i 
sposobów pozyskiwania środków w ramach organizacji 
pozarządowych, (ogółem 15 godzin dla młodzieży i 3 
godz. dla opiekunów). 
Zorganizowano: wycieczkę do Krakowa i 2 po Tarnowie, 
koncert finałowy. Wartość zadania – obcowanie z poezją, 
kultywowanie mowy i kultury polskiej w kraju i poza jego 
granicami. 
Fundacja im. J. Szczepanika – zorganizowano zadanie w 
2 etapach: w I etapie 120 i w II etapie 100 uczniów. 
Zorganizowano 4 konkursy tematyczne, 2 warsztaty dla 
uczniów o roli menadżera, przygotowaniu i wyglądzie 
castingu, za kurtyną teatru, o kulturze j. polskiego i 
dyskusja o roli teatru w życiu miasta (7 godz.), 
Międzynarodowy dzień teatru happening artystyczny „ 
Bohaterowie Lalki w Szczepaniku”. Łącznie ok. 220 
uczniów. Adresat: dzieci i młodzież uczęszczająca do 
tarnowskich szkół. Popularyzowano postać J. 
Szczepanika.  

Promocja zadania 

Promocja medialna (plakaty, ponad 150 kompletów  
folderów, zaproszeń, ulotki (1000 szt., informacje do 
lokalnych mediów). Ponadto Fundacja Szczepanika – 
strony internetowe szkoły Szczepanika i Fundacji im. J. 
Szczepanika. 

 

Zadanie 31 

Nazwa zadania 
Prowadzenie centrum systemowego rozwoju 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 84.567,54 zł 

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

70.000 zł/81% 

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

14.567,54 zł/17% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** - 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 70.000 zł/82,78% 
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Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

25/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

80 dzieci (uczęszczało 118 dzieci) i 160 rodziców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Cykl regularnych 26 dwugodzinnych spotkań edukacyjno-
sportowych dla 80 dzieci w wieku 4-13 lat w 4 grupach 
(PROGRES, JUNIOR i JUNIOR+). Zajęcia odbywały się 
30.03.-31.12.2015 w każdą sobotę miesiąca (z 
wyłączeniem wakacji i ferii) w 2 dzielnicach Tarnowa. 
Zajęcia dodatkowe w tygodniu – nauka i doskonalenie 
pływania (75x 1 godz. dla ok. 40 dzieci) w grupach 10-
osobowych), gry w boules (39x1,5 godz.), gry w piłkę 
nożną (39x1,5 godz.), szachy (52x2 godz., 18 osób). 
Ponadto praktyczne zajęcia z robotyki z klockami Lego 
MINDSTORMS (26x2 godz.), spotkania z 7 zaproszonymi 
gośćmi dla grupy JUNIOR+, 2 warsztaty i audycje radiowe 
w RDN Małopolska. Zorganizowano spotkanie 
integracyjne dla dzieci i rodziców podczas Dnia Rodziny 
na terenie obiektów TOSIR ul. Wojska Polskiego 
(30.05.15).  

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. Dzień 
Rodziny. Ponadto logotyp „Polski Biegun Ciepła” został 
zamieszczony na nośnikach (billboardach, dyplomach, 
zaproszeniach, ulotkach, tablicy na budynku). 

 

Zadanie 32 

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 31.741,05 zł 

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

25.000 zł/81% 

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

3.141,05 zł/10% 
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Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.600 zł/12% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

24.310 zł/78% 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie odbył się 1 pojedynek w terminie realizacji zadania - 
zwrot 690 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

23/16 w tym 16 wolontariuszy młodzieżowych 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

128 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Debaty w stylu oksfordzkim rozgrywane  w systemie 
sportowych pojedynków –  III i IV  sezon (11 debat o 1 
debatę mniej niż planowano  - zwrot 690 zł.), 
poprzedzone 7 warsztatami 2-dniowymi po 8 godz., 
przygotowującymi do debat między-szkolnych 
(ukończyło je 84 os.). W dniach 30.03.-30.11.2015 wzięło 
w nich udział 128 uczniów z 16 szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Tarnowa. 

Promocja zadania 

Projekt realizowany pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta  Miasta Tarnowa oraz Biskupa Tarnowskiego. 
Patronat medialny: RDN Małopolska  oraz TEMI. Media 
bez dodatkowych opłat same wyrażają zainteresowanie  
i relacjonują przebieg rozgrywek w ramach Tarnowskiej 
Ligi Debatanckiej. W pomieszczeniach, w których 
odbywa się pojedynek stawiane są roll-upy sponsorów, 
wyświetlana prezentacja z informacją o sponsorach i 
darczyńcach.  Narzędziem promocji jest Facebook 
(największy zasięg tygodniowy na fanpage – ponad 5 000 
osoby). 

 

Zadanie 33 

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* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 51.858,54 zł 

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

40.000 zł/77% 

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

1.358,54 zł/3% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 10.500 zł/20% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

40.000 zł/77,13% 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 16/4 



36 

liczba wolontariuszy  

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

99/99 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. „Kanon” - Przeszkolenie 30 utalentowanych dzieci 
i młodzieży w wieku 9-15 lat w ramach Akademia 
Rozwoju Talentu ART w dziedzinie muzyki, teatru i 
plastyki (uczniowie mościckich szkół); 3 grupy 
artystyczne po 10 os., pracujące raz w tygodniu w 
sobotę, w systemie 2-semestralnym  z wyłączeniem 
wakacji letnich i ferii zimowych. Działania: zajęcia w 
grupach z 3 nauczycielami, 4 wizyty studyjne między 
grupami (8 godz.), próby przed przedstawieniami, 2 
występy publiczne. 3x2 godz. spotkania ze specjalistą 
Piotrem Czarnieckim Niezły Cyrk (dziedziny: muzyka, 
plastyka, teatr). Razem 204 godziny zajęć pozalekcyjnych 
30.03.-31.12.2014 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo-
Terapeutycznym.  
Stow. „To Co Wspólne” – celem zad. Każdy może być 
aktorem było wychowanie do kultury. Uczestniczyło w 
nim 36 uczniów w wieku 10-13 lat w tym 11 
niepełnosprawnych. Zajęcia zrealizowano w 4 grupach: 
dot. warsztatu aktorskiego (2 grupy 10 os..x2 godz., 116 
godz.); plastycznego (8 os.x1 godz.; 26 godz.). 
Wystawiono 5 spektakli, zaprezentowanych podczas 8 
przedsięwzięć artystycznych na rzecz środowiska 
lokalnego ora 5 szkolnych. Zorganizowano 2 wyjścia do 
teatru i warsztaty teatralne z aktorem Jerzym Palem.  

Promocja zadania 

Stow. „Kanon” 2 etapowa akcja promocyjna:  30.03.-
11.04. – 20 emisji spotów reklamowych i 2-9.09. 16 
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 stronie internetowej Stowarzyszenia oraz holu 
Mościc-kiego Ośrodka Szkoleniowo-Terapeutycznego.  
Stow. „To Co Wspólne” – bogata dokumentacja na 6 
portalach i 2 stronach internetowych (Stowarzyszenia i 
SP 9) i telewizji IMAV, wielu prywatnych kontach portali 
społecznościowych  (rodzice, uczniowie, nauczyciele). 
Plakaty na tablicach ogłoszeń w SP 9, Tarnowskim 
Teatrze i na terenie miasta. Udzielono wywiadu do RDN 
Małopolska  

 

Zadanie 34 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszka-łych 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 
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Całkowity koszt realizacji zadania 157.760,71 zł 

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

 
60.000 zł/ 38% 

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

72.450,71 zł/38% 
 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 25.310 zł/ 16% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 60.000 zł/ 38,03% 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

54/26 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

126/124 

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 (2 grupy: 28 os. I 17 os., w wieku 9-20 lat) z 
Białej Cerkwi i Kijowa. Zorganizowano 16 lekcji polskiego 
i 16 j. angielskiego (na grupę), 1 zajęcia plastyczne, praca 
przy folderze (4 dni) 4 wycieczki autokarowe 
(Sandomierz, Kraków Stróże i Częstochowa),  
4 spacery po Tarnowie, 1 wyjście do galerii, 1 wyjście na 
gokarty, 2 wyjścia do muzeum,  ponadto 2 zajęcia z 
psychologiem, 4 wyjścia na basen, 3 występy artystyczne 
uczestników przed publicznością (DPS, uroczyste 
zakończenie projektu, koncert dla gości). 49 certyfikatów 
dla uczestników projektu „Wędrówki śladami 
przodków”. 
SPP (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: OHP ul. 
Mościckiego 27) – 14-dniowa kolonia dla dzieci i 
młodzieży z Kamieńca Podolskiego i okolic. 
Zorganizowano 7 wycieczek (Kraków 2x, Tuchów, 
Wojnicz, Muszyna, Krynica, Żegiestów), spacery po 
Tarnowie, zwiedzanie zabytków i muzeów. Odbyły się: 10 
warsztatów edukacyjnych (6 warsztatów j. pol. /8,5 
godz./, 3 warsztaty z wy-chowania patriotycznego /5,5 
godz./ i 1 z ekologii /3 godz./), 1 wyjście do teatru, 2x gry 
i zabawy, 2x zawody sportowe, konkurs podsumowujący 
nabyte umiejętności w j. polskim, 1 udział w audycji z 
wywiadem w RDN Małopolska, 1 wizyta w UMT  w 
Tarnowie. Dodatkowo zorganizowano 4 wyjścia do Parku 
Wodnego. 
TMLiKP-W (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 
Tarnów, OHP ul. Mościckiego 27) – 14-dniowa kolonia 
dla dzieci i młodzieży z Sambora, Stanisławowa, Szczerca, 
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Strzelczysk. Zorganizowano: wycieczki po Tarnowie 
(zwiedzanie zabytków, w tym 2 muzeów), 2 wycieczki 
(Dębno, Nowy Wiśnicz i Tuchów; Kraków), zaj. sportowe: 
5 wyjść na basen, zajęcia karate, na ściance 
wspinaczkowej, 1 w kręgielni oraz na terenach OHP.  
4 prelekcje i zajęcia z j. polskiego i historii (historia 
skautingu, przygotowanie do zwiedzania Krakowa, o 
rezultatach przynależności do Unii Europejskiej, 
zwiedzanie Kurhanu, kwatery powstańczej z 1863 r., 
kwatery rabacji, grobów zasłużonych tarnowian na 
Starym Cmentarzu), 6 spotkań z harcerkami 29 
starszoharcerskiej drużyny i z tarnowską młodzieżą, 
ponadto, wizyta reprezentacji kolonii u z-cy prezydenta 
m. Tarnowa. 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. TMLiKPW 
„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.  TFDW opracowało 
folder. 

 

Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zadanie 35a 

Nazwa zadania 
Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci 
i młodzieży do sekcji klubów sportowych, działających 

na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 34 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 33 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

34/33 

Całkowity koszt realizacji zadania 966.282,20 zł 

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

597.000 zł/62% 
(zadanie realizowane w formie wsparcia) 

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

297.158,60 zł/31% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 72.123,60 zł/7% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

595.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

Rezygnacja z podpisania umowy dotacji przez oferenta – 
jeden przypadek 
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Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

355/171 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

9.751 

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 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 35b 

Nazwa zadania 
Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i 
młodzieży do sekcji klubów sportowych, 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 3.000 zł 

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

3.000 zł/100% 
(zadanie realizowane w formie powierzenia) 

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

0 zł/0 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł/0% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

3.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

5/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

50 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w Klubie systematycznych 
zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 
sportowych. Zadanie prowadzone było w piłce nożnej. 

Promocja zadania Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane do 

http://www.tarnow.pl/
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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 36 

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 11 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 11 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 379.797,41 zł 

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

66.020 zł/17 % 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

310.884,41 zł/82 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.893 zł/1% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

65.680 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot niewykorzystanej części dotacji w jednym 
przypadku 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

59/7 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

715 

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. 
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Zadanie 37a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie wakacyjnych 
zgrupowań sportowych na terenie miasta Tarnowa, 
naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 
sportowych 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 3.729 zł 

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

2.860 zł/77 % 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

869 zł/23 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

2.860 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

3/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

52 

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 37b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie wakacyjnych 
zgrupowań sportowych na terenie miasta Tarnowa, 
naboru i selekcji dzieci  i młodzieży do sekcji klubów 
sportowych działających, na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

http://www.tarnow.pl/
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.120 zł 

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

1.120 zł/100% 
(zadanie realizowane w formie powierzenia) 

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

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

1.120 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

22 

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: 
koszykówka. 

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 38a 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 
 

51.849,15 zł 
 

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

35 500 zł/69 % 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

10.499,15 zł/20 % 
 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.850 zł/11% 

http://www.tarnow.pl/
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Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

35.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

26/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

231 

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 38b 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców 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 
 

9.500 zł 

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

9.500 zł/100% 
(zadanie realizowane w formie powierzenia) 

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

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

9.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

35 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 
niepełnosprawnych - niwelowanie barier pomiędzy 

http://www.tarnow.pl/


44 

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. 

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 39 

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 zł 

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

5.000 zł/58% 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

3.600 zł/42% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

5 000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Objęcie systematycznymi zajęciami nauki pływania grupy 
20 uczniów, udział najzdolniejszych uczestników 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 

http://www.tarnow.pl/
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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 40a 

Nazwa zadania 
Organizacja  wydarzeń sportowych na terenie miasta 
Tarnowa o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności w 

wymiarze sportu amatorskiego-masowego 

Liczba złożonych ofert 21 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 13 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

21/19 

Całkowity koszt realizacji zadania 120.660,51 zł 

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

73.500 zł/61% 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

25.124,51 zł/21% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 22.036 zł/18% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

70.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

rezygnacja z zawarcia umowy – dwa przypadki, zwrot 
dotacji – jeden przypadek, zmiana terminu zawodów na 

rok 2016 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

387/207 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

5 930 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja:  
- IX Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
im. Antoniego Barwińskiego, 
- turnieju w podnoszeniu ciężarów osób 
niepełnosprawnych Leliwa 2015, 
- Pucharu Europy Juniorów we wspinaczce sportowej, 
- Sokolich Zawodów Sportowych, tj. Ogólnopolskiej Akcji 
Polska Biega oraz II Mistrzostw Tarnowa w Nordic 
Walking, 
- Triatlonu Zimowego pn. Kępa Sport-Zimowy Triatlon 
Tarnów 2015, 
- zawodów we wspinaczce sportowej o zasięgu lokalnym i 
ponadlokalnym, 
- Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców  we 
wspinaczce sportowej na czas, 
- turniejów piłki ręcznej, 
- imprezy biegowej pn. II Bieg na Zamek po Miecz 
Spycimira, 
- imprezy pn. XX Bieg Sokołów z okazji Święta 
Niepodległości, 

http://www.tarnow.pl/
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- imprezy pn. XXIV Tarnowski Bieg Leliwitów, 
- imprezy pn. XXI Puchar Tarnowa w Kolarstwie Górskim, 
- Mistrzostw Deichmann 2015, tj. zawodów piłkarskich dla 
dzieci w kategoriach U-11, U-9 i U-7, 
- Memoriału im. Michała Smętka w koszykówce, 
- programu Sport dla wszystkich – promowanie zdrowego 
stylu życia i wypoczynku, tj. organizacja zajęć  i zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży. 

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 40b 

Nazwa zadania 
Organizacja  wydarzeń sportowych na terenie miasta 
Tarnowa o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności w 

wymiarze sportu amatorskiego-masowego 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 3.000 zł 

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

3.000 zł/100% 
(zadania realizowane w formie powierzenia) 

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

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

3.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

18/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

290 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja: 
- IV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Prezydenta 
Miasta Tarnowa w Bowlingu oraz XI Tarnowskiego 
Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w Kręglach 
Klasycznych Brzesko 2015, 
- Mistrzostw Polski Południowej Oyama Karate Polskiej 
Federacji Karate w Kumie Tarnów 2015. 

Promocja zadania 
Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane do 
biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa i umieszczane 
na stronie www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

http://www.tarnow.pl/
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informacje kierowane były do uczestników 
przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na nośnikach 
reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 41a 

Nazwa zadania 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 
sportowych działających na terenie Gminy Miasta 
Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 40 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 21 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

40/39 

Całkowity koszt realizacji zadania 
 

879.708,90 zł 
 

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

581.600 zł/66 % 
(zadania realizowane w formie wsparcia) 

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

233.227,90 zł/27% 
 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 64.881 zł/7% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

581.230,04 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot niewykorzystanej części dotacji – mniejsze koszty 
realizacji 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

368/93 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

2 070 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 
zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 
sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych w 
systemach poszczególnych rozgrywek. Zadania 
prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 
piłka nożna, żużel, piłka ręczna, wspinaczka sportowa, 
lekka atletyka, piłka siatkowa, koszykówka, judo. 

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 41b 

Nazwa zadania 
Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 
sportowych działających na terenie Gminy Miasta 
Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów 

http://www.tarnow.pl/
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wysokich wyników sportowych w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 15.300 zł 

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

15.300 zł/100% 
(zadania realizowane w formie powierzenia) 

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

0 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

15.300 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy  

17/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

125 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 
zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 
sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych w 
systemach poszczególnych rozgrywek. Zadania 
prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 
piłka nożna, kręgle, wspinaczka sportowa. 

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. 

 

Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Zadanie 42 

Nazwa zadania 
Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych 

tworzących ofertę kulturalną Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 26 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 21 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
14/14 

http://www.tarnow.pl/
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Całkowity koszt realizacji zadania 290.895,28 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

144.100,34 zł/50% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

75.234,94 zł/ 26% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 71.560,00 zł/ 25% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
290.895,28 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
166/143 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
27748/9010 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Koncerty chóralne, nuty, koncerty, festiwale, turniej 

taneczny, spektakle teatralne, warsztaty, plener 

malarski, wystawy, wystawa, stała wystawa plenerowa, 

przedstawienia teatralne. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 

prasowe, programy radiowe, informacje medialne. 

 

Zadanie 43 

Nazwa zadania Wydawnictwa o Tarnowie 

Liczba złożonych ofert 5 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 36.642,58 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

20.000,00 zł/55% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

6.162,58 zł/17% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 10.480,00 zł/29% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
36.642,58 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 12/9 
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liczba wolontariuszy  

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1960/980 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wydrukowanie trzech publikacji mocno związanych 

tematycznie z historią i kulturą Tarnowa: „Rocznik 

Tarnowskie”, „Pomniki i miejsca pamięci narodowej z 

okresu II wojny światowej w Tarnowie”, „50 wystaw 

tarnowskich artystów”. 

Promocja zadania 
strona internetowa, informacja prasowa, promocyjne 

spotkania. 

 

Zadanie 44 

Nazwa zadania 
Miejskie obchody uroczystości państwowych, 

patriotycznych i historycznych 

Liczba złożonych ofert 8 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 7 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
5/5 

Całkowity koszt realizacji zadania 48.909,94 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

15.900,00 zł/33% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

13.149,94 zł/27% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 19.860,00 zł/41% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
48.909,94 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
61/61 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
10330/4367 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Każda z uroczystości/imprez była inna, nakierowana 
odbiorców w różnym wieku. Na stałe wpisane w 
kalendarz Tarnowa, przyciągają bardzo wiele osób spoza 
Tarnowa.  „Zamkomania 2015 – VII Tarnowski Turniej o 
Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry”, Dni Lwowa w 
Tarnowie 2015 r., Tarnowskie Wieczory z Węgrami, 
Udział motocyklistów w uroczystościach 97. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, Motocyklowy rajd 
pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, informacje 
prasowe. 
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Obszar działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym w szczególności 
zadanie promujące, kreujące i eksponujące markę Miasta oraz Turystyki i krajoznawstwa 

Zadanie 45 

Nazwa zadania 

Promocja marki Tarnów Polski Biegun Ciepła - 

eksponowanie kulturalnych, historycznych, 

artystycznych i unikatowych atutów miasta poprzez 

niepowtarzalne  i niekonwencjonalne działania 

promocyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik 

multimedialnych. Tarnów - Europa wielu narodów – 

promocja marki miasta w kontekście wielowiekowej 

tradycji otwartości na różne kultury i narodowości 

Liczba złożonych ofert 12 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 12 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
9/9 

Całkowity koszt realizacji zadania 
377.952,53 zł 

 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

90.000/23,81% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

241.350,53/63,85% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 46.602,00/12,34% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
90.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
309 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
26.600  

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dawno Temu w przyszłości – Murale dla Tarnowa – 
powstał mural w centrum miasta o powierzchni 228 m2 
-  ciekawej atrakcji turystycznej i edukacyjnej miasta. 
Tarnowska Marka Talentu: 
- uwypuklenie Marki Tarnowa poprzez  stworzenie 
portalu internetowego Tarnowskiej Marki Talentu, 
uhonorowanie tytułem Tarnowskiej Marki Talentu 
spowodowało, że tarnowskie dzieci i młodzież stałą się 
dowartościowana. Innym rezultatem jest propagowanie 
rozwoju talentów wśród dzieci i młodzieży ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na działania promujące, 
kreujące i eksponujące Markę Miasta . 
Nagranie koncertu skrzypcowego -  
poszerzenie grona ludzi, którzy podjęli trud eksploatacji 
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nowych przestrzeni emocjonalnych i intelektualnych, 
poznawania nowych i różnych form muzycznych, 
odkrywania w nich piękna i treści. Podniesienie poziomu 
kultury w społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu kultury muzycznej – edukacja 
muzyczna społeczeństwa. 
Wielkie Tarnowskie Dionizje -  
przeprowadzenie akcji „IV Wielkie Tarnowskie Dionizje” 
w którą włączono 7 lokali gastronomicznych. 
Zorganizowano 2 warsztaty kulinarne  połączone z 
degustacją. Głównym rezultatem była promocja 
Tarnowa i regionu tarnowskiego, którego miasto jest 
stolicą, jako swoistego centrum winnego poprzez 
wskazanie zarówno historycznych jak i współczesnych 
argumentów uwiarygadniających taką tezę.  
Zlot Motocyklowy: Organizacja Zlotu motocyklowego 
jak i przekazanie jego uczestnikom informacji o 
walorach historycznych miasta i regionu. 
Oprowadzenie uczestników zagranicznych i zapoznanie 
z zabytkami tarnowskiej starówki, utrwalenie dobrych 
praktyk w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
umocnienie pozytywnego wizerunku motocyklisty.  
Cyfrowa Galicja – Podstawowym rezultatem było 
wykonanie 5333 skanów różnych artykułów w bibliotece 
cyfrowej, ostateczna ilość skanów zamknęła się  liczbą 
6003. VII edycja akcji MOTOSERCE – KREW DAREM 
ŻYCIA zakończyła się pełnym sukcesem. W ramach akcji 
udało się pozyskać w skali kraju 2111 litrów krwi z czego 
w Tarnowie 10 litrów. 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. 
Koncerty w ramach festiwalu 8th 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. 

Promocja zadania 

Informacja o wsparciu finansowym z budżetu miasta 
Tarnowa na bannerach, roll-upach w miejscu odbywania 
się imprez, informacja słowna przekazywana 
uczestnikom, umieszczenie logotypu i informacji do 
reklamy w prasie, radio na portalach internetowych, ( 
Onet.pl), druk ulotek, plakatów, reklama w autobusach 
MPK, w infomatach POT w Małopolsce, facebook.pl. 
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Zadanie 46 

Nazwa zadania 

Promocja marki poprzez działania w ramach kampanii 

Kaski i Odblaski”. Tarnów – Polski Biegun Ciepła – 

promocja miasta poprzez organizację 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 
8.345 zł 

 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

5.500 zł/65.91% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

2.195 zł/26,31 % 

 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 650 zł/7,78% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
5.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
50 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
Ok. 2000 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Działania ukierunkowane były przed wszystkim na 

promocje miasta, promocję dziedzictwa historycznego  

i kulturowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu 

poprzez uprawianie turystyki miejskiej. Najważniejszymi 

rezultatami zadania jest wzrost świadomości społecznej, 

wiedzy związanej z lokalnymi atrakcjami turystycznymi, 

umiejętnością wskazywania walorów turystycznych 

miasta oraz poprawa kondycji fizycznej uczestników 

oraz wykształcenia nawyków stosowania elementów 

odblaskowych poprawiających bezpieczeństwo 

uczestników ruchu.  

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. 
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Małe granty 

Zadanie 47a 

Nazwa zadania 
Kampania „Stop pijanym kierowcom! Razem dla 

bezpieczeństwa publicznego” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.000 zł 

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

9.000 zł 
90% 

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

0 
- 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
1.000 zł 

10 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

20/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Ok. 500 uczniów, nauczycieli i pedagogów tarnowskich 
szkół ponadgimnazjalnych (przyszłych i aktualnych 
kierowców) i ok. 300 tarnowian wymiennie, podczas 
trwania kampanii w godz. 9.00 – 13.00.  

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeszkolenie uczestników Kampanii z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem promocji postaw społecznych 
sprzeciwiających się próbom jazdy pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających,  nauczanie metod                         
i sposobów powstrzymywania takich kierowców przed 
zajmowaniem miejsca za kierownicą i jazdą „pod 
wpływem”. Przeszkolenie młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych z udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków, pokazanie technik bezpiecznej jazdy. 

Promocja zadania 

Informacja o kampanii we wszystkich tarnowskich 
szkołach ponadgimnazjalnych, informacja i zdjęcia na 
stronie internetowej www.tarnow.pl, EduNet, 
www.prodriver.org/fundacja/. 

 
Zadanie 47b 

Nazwa zadania 
Kampania „Nie daj się DOPALIĆ! Tarnowska Kampania 

Społeczna” 

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 6.050 zł 

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

5.000 zł 
 83 % 

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

300 zł 
5 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
750 zł 
12 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

4.988 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

zwrot – 12 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

8/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.500 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kampania miała na celu wzrost świadomości wśród 
mieszkańców Tarnowa (w szczególności wśród 
młodzieży) w zakresie zagrożeń oraz skutków używania 
substancji psychoaktywnych (dopalaczy) oraz zmianę 
postaw społecznych wobec zjawiska eksperymentowania 
z dopalaczami. W ramach Kampanii: 

 zorganizowano dla wybranej grupy młodzieży                        
(z Zespołu Szkół Plastycznych, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i technicznych im. J. Szczepanika i 
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych 
warsztaty filmowe pod kierunkiem reżysera Pana 
Marka Piwowarczuka, w zakresie opracowania 
materiału, obejmujące napisanie scenariusza, 
reżyserię, montaż i  produkcję spotów 
wykorzystywanych  w Kampanii,  

 wyemitowano wyprodukowane spoty video                   
w formacie wielkoekranowym w tarnowskich kinach: 
Marzenie, Millenium, w okresie od 15 listopada                     
do 14 grudnia 2015 r. (30 seansów filmowych). 

Promocja zadania 

 opracowany i rozdystrybuowany został – w oparciu              
o materiały filmowe – plakat promujący kampanię                   
i emisje spotów, 

 wynajęto powierzchnie pod 2 billboardy, na których 
wyklejony został wielkoformatowy plakat promujący 
kampanię  i emisje spotów, 

 informacja o Kampanii oraz wyprodukowane spoty 
zamieszczone zostały na portalach: Tarnowskiego 
Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, Urzędu Miasta 
Tarnowa, EduNet, Faceebok, RDN Małopolska, 
Youtube, OHP Tarnów. 
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Zadanie 47c 

Nazwa zadania Kampania społeczna „Biała Wstążka” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.610 zł 

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

10.000 zł 
79% 

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

- 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
2.610 zł 

21% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 
 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

9/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

420 uczestników szkoleń i warsztatów 
około 1.000 uczestników happeningów i wydarzeń 

sportowych 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 
zagrożeń płynących ze stosowania przemocy w rodzinie 
oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków ze 
szczególnym uwzględnieniem osób zależnych tj. dzieci i 
młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla nauczycieli 
(18 godzin), dla uczniów (12 godzin) i rodziców (6 
godzin) oraz 3 godziny warsztatów psychologicznych pt. 
„Świadka MOC, by PrzeMÓC PrzeMOC”. 

Promocja zadania 

Dystrybucja 5.000 szt. ulotek i 300 plakatów w środkach 
komunikacji miejskiej i szkołach. Stworzenie strony 
internetowej www.bialawstazka.com.pl, współpraca z 
lokalnymi mediami - Tarnowska Telewizja Internetowa 
IMAV, Sportowy Tarnów, Tarnowska.tv. 

 

Zadanie 47d 

Nazwa zadania 
Kampania społeczna „Dajesz pieniądze na ulicy? Nie 

pomagasz!” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 
liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.000 zł 

http://www.bialawstazka.com.pl/


57 

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

5.000 zł 
72% 

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

1.000 zł 
14% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
1.000 zł 

14% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

9/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

zakres kampanii 50 tysięcy odbiorców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Rozpowszechnienie wiedzy o skutecznych formach 
pomocy osobom potrzebującym i pokazanie 
prawdziwego oblicza żebractwa. Rozmieszczenie 2 
billboardów na terenie miasta Tarnowa, dzięki którym 
informacja dotarła do 20 tysięcy osób. Rozdysponowane 
ulotki (20.000 szt.) i plakaty (600 szt.) dozwoliły dotrzeć 
do 40-50 tysięcy osób. Fundacja Społeczna Progres 
nawiązała współpracę i zaangażowała pracowników 
Straży Miejskiej, Policji, Caritas Diecezji Tarnowskiej, 
przychodniami CenterMed, MPK Tarnów, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Tarnowskim 
Towarzystwem Profilaktyki Społecznej oraz Tarnowskim 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

Promocja zadania 

Zaprojektowanie i prowadzenie strony internetowej 
www.pomagajinaczej.pl. Dystrybucja ulotek, plakatów i 
billboardów na terenie miasta Tarnowa. Współpraca z 
lokalnymi mediami, udzielanie wywiadów w audycjach 
radiowych na temat idei projektu – Radio RDN 
Małopolska, Tarnowska Telewizja Internetowa IMAV, 
miesięcznik Tarnów.in 

 
Zadanie 47e 

Nazwa zadania Organizacja zabawy mikołajkowej dla 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 5.100 zł 

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

5.000 zł 
98% 

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

100 zł 
2% 

http://www.pomagajinaczej.pl/
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realizacji zadania**  

Wkład osobowy organizacji zł/%** - 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacji 

dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy  

4/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

90 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W dniu 21 grudnia 2015 r. w sali przy Kościele p. w. 
Archanioła Gabriela przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej 
przy ul. Gumniskiej 24 w Tarnowie zorganizowana 
została ,,Zabawa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży”. 
Zadanie zawierało elementy profilaktyki, poprzez 
przedstawienie dzieciom m.in. alternatywnych form 
spędzenia wolnego czasu oraz pokazanie, że dobra 
zabawa nie musi zawierać alkoholu i innych środków 
odurzających. W zabawie uczestniczyły dzieci z placówek 
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Zabawa 
prowadzona była przez wodzireja i połączona z 
poczęstunkiem oraz z wręczeniem od Świętego Mikołaja 
każdemu dziecku paczki o wartości ok. 40 zł. 

Promocja zadania 

Zamieszczenie na stronie internetowej Caritas Diecezji 
Tarnowskiej www.caritas.tarnow.pl informacji o 
współfinansowaniu zabawy mikołajkowej przez Gminę 
Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, wraz z 
podaniem wysokości finansowego wsparcia realizacji 
zadania. 

 

Zadanie 47f 

Nazwa zadania 
Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.750,31 zł 

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

5.000 zł 
87% 

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

0,31 zł 
0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  
750 zł 
13% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

– 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 
liczba wolontariuszy 

5 
w tym 1 wolontariusz 

http://www.caritas.tarnow.pl/
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Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Ich Lepsze Jutro” zrealizowano dla 10 dzieci 12 godzin 
zajęć ruchowych, w tym korekt wad postawy, 48 godzin 
zajęć z terapii zajęciowej, 12 godzin zajęć 
logopedycznych i 40 godzin zajęć pedagogicznych. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była  na stronie internetowej 
stowarzyszeń i na tablicy informacyjnej. Informacje 
zawierały zapis o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 
Tarnowa. 

 
Zadanie 47g 

Nazwa zadania 
Przejażdżki bryczką - promocja i atrakcja turystyczna 

miasta - w ramach zadania Promocja marki Tarnów 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

4.500,00 zł/86,54 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z 

innych źródeł zł/ % całkowitego kosztu 

realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 700 zł/13,46 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
4.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym 

liczba wolontariuszy  
4 osoby 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

W przejażdżkach bryczką brało udział w sumie ok. 900 

osób. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Celem wykonywanego zadania było zainteresowanie 

kulturą, opartą o dziedzictwo regionu. Prezentacja 

dziedzictwa związanego z Tarnowem, wzbogacenie 

oferty turystycznej miasta Tarnowa.  

Promocja zadania 

Umieszczanie informacji o wsparciu zadania na stronie 

internetowej fundacji, jak i umieszczanie tablicy 

informacyjnej bezpośrednio na powozie w trakcie 

wykonywania zadania.  

 

 


