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Załącznik nr 1 do Sprawozdania za 2017 r. 
 

Obszar pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 
Zadanie 1 

Nazwa zadania 

Udzielanie wszechstronnej pomocy 
osobom bezdomnym* 
– umowa 2016-2017 
– umowa 2018-2020 

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

3/3 
(2 aneksy i 1 umowa) 

Całkowity koszt realizacji zadania 594.889,93 zł** 

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

484.000 zł/81,36%*** 
(plus 72.660 zł z umowy  

o świadczenie usługi w terminie od 
01.05 do 31.07) 

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

188.533,76 zł/31,70 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 8.812 zł/1,48 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 397.544,17 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.01 do 
31.05) – wcześniejsze rozwiązanie 
umowy za porozumieniem stron ze 
względu na zmiany w przepisach 

prawnych dot. standardów noclegowni, 
schronisk dla osób bezdomnych i 
ogrzewalni, które uniemożliwiały 

wykonanie umowy. 
Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.08 do 

31.12)  – pokrycie części kosztów 
realizacji zadania ze środków 

finansowych własnych. 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

34/3 
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Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.01 do 
31.05): 
Z pomocy Domu dla Bezdomnych 
skorzystało ogółem 208 osób  
w wymiarze 15.082 osobodni, w tym:  
z pomocy Schroniska - 150 osób w 
wymiarze 14.621 osobodni,  
z Noclegowni - 107 osób  
w wymiarze 461 osobonocy, z Łaźni 
skorzystały wszystkie osoby 
zgłaszające się na noclegownię oraz 
inne osoby pozbawione możliwości 
dostępu do zabiegów higienicznych 
(kąpiel, wymiana odzieży, 
odwszawianie). 
Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.08 do 
31.12): 
Z pomocy Domu dla Bezdomnych 
skorzystały ogółem 193 osoby  
w wymiarze 13.222 osobodni, w tym:  
z pomocy Schroniska - 97 osób  
w wymiarze 9.012 osobodni,  
z Noclegowni - 118 osób  
w wymiarze 1.042 osobonocy,  
z Łaźni skorzystały wszystkie osoby 
zgłaszające się na noclegownię oraz 
inne osoby pozbawione możliwości 
dostępu do zabiegów higienicznych 
(kąpiel, wymiana odzieży, 
odwszawianie). 
Fundacja ,,Kromka Chleba”: 
Z Łazienki wielokrotnie skorzystało 
301 osób (2.414 usług),  
a z Noclegowni 18 osób (1.092 
noclegów). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.01 do 
31.05): 
- Zapewniono całodobowe schronienie 
dla osób bezdomnych i innych 
zgłaszających się  będących  
w trudnej sytuacji, w tym: zapewniono 
możliwość noclegu z całodziennym 
wyżywieniem, niezbędne lekarstwa, 
środki higieny osobistej, odzież  
i obuwie, organizację zajęć 
resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, 
psychologiczną, pomoc m.in. w 
podjęciu leczenia od uzależnienia, w 
sprawach związanych  
z poszukiwaniem pracy, 
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ubezpieczeniem społecznym itp.  
8 osób pracowało dorywczo, 
podejmując prace krótkoterminowe, 
zlecone przez prywatne osoby,  
a 11 osób pracowało na podstawie 
umowy o pracę. 10 osób zostało 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. 1 osoba zamieszkała  
w Domu Pomocy Społecznej. 13 osób 
podjęło próbę usamodzielnienia się.  
9 osób uczestniczyło w Indywidualnym 
programie wychodzenia  
z bezdomności. 
Caritas Diecezji Tarnowskiej (01.08 do 
31.12): 
Zapewniono całodobowe schronienie 
dla osób bezdomnych i innych 
zgłaszających się  będących  
w trudnej sytuacji, w tym: zapewniono 
możliwość noclegu z całodziennym 
wyżywieniem, niezbędne lekarstwa, 
środki higieny osobistej, odzież  
i obuwie, organizację zajęć 
resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, 
psychologiczną, pomoc m.in.  
w podjęciu leczenia od uzależnienia,  
w sprawach związanych  
z poszukiwaniem pracy, 
ubezpieczeniem społecznym itp.  
10 osób pracowało dorywczo, 
podejmując prace krótkoterminowe, 
zlecone przez prywatne osoby,  
a 15 osób pracowało na podstawie 
umowy o pracę. 4 osoby zostały 
zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. 4 osoby zamieszkały w 
Domu Pomocy Społecznej. 10 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). 
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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 

Zadanie promowano poprzez: 
- umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, 
- umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa 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 było realizowane w  oparciu o datacje z otwartych konkursów ofert w terminach 01.01 – 31.05 i 01.08 – 

31.12, w terminie 01.06 – 31.07 zadanie było realizowane na podstawie umowy o świadczenie usługi zawartej  
w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

**594.889,93 zł to koszt zadania realizowanego w  oparciu o datacje z otwartych konkursów ofert. Koszt zadania 
realizowanego na podstawie umowy o świadczenie usługi w terminie 01.06 – 31.07 to dodatkowe 72.651 zł. 

***484.000  zł** to wysokość dotacji przyznanych w  ramach otwartych konkursów ofert. Środki przekazane na 
świadczenie usługi w terminie 01.06 – 31.07 to dodatkowe 72.660 zł. 

 
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* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 71.510,13 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

8.000 zł/11 % 

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

31.806,13 zł/44% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 31.704 zł/44% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 8.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

421, w tym 419 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3.308 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Polski Komitet Pomocy Społecznej: 
Wydano 72.689,81 kg żywności  
o wartości 329.213,72 zł dla 
najuboższych mieszkańców Tarnowa. 
Z pomocy tej skorzystało 2.608 osób. 
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. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów: 
W ramach realizacji zadania 
zorganizowano pomoc osobom 
starszym i chorym poprzez 
dostarczanie paczek żywnościowych. 
Wykonane zostały 4 transporty 
żywności, którą następnie 
przekazywano cyklicznie łącznie ok. 
700 osobom potrzebującym, będącym 
członkami PZERiI o niskich 
dochodach. Przekazano łącznie 4.620 
kg żywności. 

Promocja zadania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej: 
Zadanie promowano poprzez: 
umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, umieszczenie 
informacji o współfinansowaniu 
zadania z budżetu miasta Tarnowa na 
stronie internetowej wraz  
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z zamieszczeniem logo miasta, a także 
z linkiem do strony internetowej 
miasta, ustne informowanie wszystkich 
uczestników zadania o fakcie 
dofinansowania zadania ze środków 
budżetu miasta, rozdysponowanie 
plakatów oraz ulotek z informacją  
o współfinansowaniu zadania oraz 
terminie i miejscu realizacji. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów: 
Zadanie promowano poprzez: 
umieszczenie informacji  
o finansowaniu zadania  
z budżetu miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, umieszczenie 
informacji  o współfinansowaniu 
zadania z budżetu miasta na stronie 
internetowej wraz z zamieszczeniem 
logo miasta, a także z linkiem do strony 
internetowej miasta, ustne 
informowanie wszystkich uczestników 
zadania o fakcie dofinansowania 
zadania ze środków budżetu Miasta 
Tarnowa. 

 
Zadanie 3 

Nazwa zadania 

Dożywianie uprawnionych klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie w formie 
posiłków gorących jednodaniowych 

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

1/1 
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 49.241,38 zł 

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

96.525,00 zł/196% 
w tym 50.000 zł ze środków 

finansowych Wojewody 
Małopolskiego 

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

6.697,63 zł/14% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 

42.543,75 zł 
w tym 29.500 zł ze środków 

finansowych Wojewody 
Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zgłoszono mniejsze zapotrzebowanie 
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na środki finansowe na realizacje 
zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

9/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 74 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przygotowano i wydano łącznie 8.559 
gorących posiłków oraz suchego 
prowiantu dla 74 osób. 

Promocja zadania 

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

 
Zadanie 4a 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy 
Miasta Tarnowa mieszkania 

chronionego dla niepełnosprawnych 
intelektualnie kobiet 
– umowa 2016-2018 

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

1/1  
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 81.455,64 zł 

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

65.000 zł/80 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 16.455,64 zł/20 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 65.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy  
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  
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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. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: 
- umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, 
- informowanie wszystkich 
uczestników zadania i ich rodzin byli  
o fakcie dofinansowania zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 4b 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy 
Miasta Tarnowa mieszkania 

chronionego dla niepełnosprawnych 
intelektualnie mężczyzn 

– umowa 2016-2018 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 77.021,52 zł 

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

63.000 zł/82 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 14.021,52 zł/18 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 63.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

6 

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 
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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 

Zadanie promowano poprzez: 
- umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, 
- informowanie wszystkich 
uczestników zadania i ich rodzin byli  
o fakcie dofinansowania zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 4c 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy 
Miasta Tarnowa mieszkania 

chronionego dla osób 
usamodzielnianych 
– umowa 2016-2018 

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

1/1 
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 57.455,76 zł 

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

42.000 zł/73 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.455,76 zł/27 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 42.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

4 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Podniesienie kompetencji społecznych 
mieszkańców, wzrost poczucia 
odpowiedzialności za własne życie, 
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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 

Zadanie promowano poprzez: 
- umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania, 
- informowanie wszystkich 
uczestników zadania i ich rodzin byli  
o fakcie dofinansowania zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 5a 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy (typ C) dla osób 

wykazujących inne, przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych 

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

1/1  
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 258.008,32 zł 
Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

380.400/147 % 
dotacja ze środków finansowych 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.410 zł/2 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
253.598,32 zł 

dotacja ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy niż zakładano koszt realizacji 

zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

16/5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 30 

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 
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postaciami otępienia, demencją starczą, 
chorobą Alzheimera, chorobą 
Parkinsona, zaburzeniami osobowości  
i zachowania, zaburzeniami 
adaptacyjnymi oraz organiczną zmianą 
nastrojów, wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. 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 

Umieszczono informację  
o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody 
Małopolskiego w miejscu 
wykonywania zadania oraz na stronie 
internetowej, wszyscy uczestnicy 
zadania i ich rodziny byli informowani 
o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków finansowych Wojewody 
Małopolskiego. 

 
Zadanie 5b 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy typu A dla osób 

przewlekle psychicznie chorych oraz 
typu C dla osób wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 167.399,40 zł 

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

167.756,40 zł/100 % 
dotacja ze środków finansowych 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.545 zł/1 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
165.854,40 zł 

dotacja ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego 
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Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy niż zakładano koszt realizacji 

zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

18/3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 35 (26 typ C i 9 typ A) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

1 września 2017 r. rozpoczął swoje 
funkcjonowanie Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Zielona Przystań”  
dla 45 osób. Dotychczas funkcjonujący 
ŚDS typu C dla 25 osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych został poszerzony o 20 
miejsc przeznaczonych dla osób 
przewlekle psychicznie chorych. 
Placówka zapewniała poradnictwo 
psychologiczne, częściową opiekę oraz 
pomoc w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych, a także świadczyła 
usługi w ramach indywidualnych lub 
zespołowych treningów 
funkcjonowania w codziennym życiu, 
treningów umiejętności 
interpersonalnych i społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności 
rozwiązywania problemów, 
samodzielności umożliwiającej 
funkcjonowanie w środowisku. 

Promocja zadania 

Umieszczono informację  
o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody 
Małopolskiego w miejscu 
wykonywania zadania oraz na stronie 
internetowej, wszyscy uczestnicy 
zadania i ich rodziny byli informowani 
o fakcie dofinansowania zadania ze 
środków finansowych Wojewody 
Małopolskiego. 

 
Zadanie 6 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy (typ B) 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* 

1/1 
(aneks) 
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Całkowity koszt realizacji zadania 1.089.450,18 zł 

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

970.020 zł/89 % 
dotacja ze środków finansowych 

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

94.430,18 zł/9 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 
25.000 zł 

2 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
970.020 zł 

dotacja ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

25/7 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie im. św. Kingi  
w Tarnowie przy al. Matki Bożej 
Fatimskiej 6 zapewniał podopiecznym 
Domu opiekę odpowiednią dla typu 
schorzenia. Uczestniczyli oni  
w różnych formach terapii  
i zajęciach integracyjnych, które 
przyczyniły się do poprawy stanu 
zdrowia i rozwoju umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia. 

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

 
Zadanie 7 

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* 

1/1 
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.273.270,29 zł 

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

1.445.459 zł/64 % 
dotacja ze środków finansowych 

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

827.811,29 zł/36 % 

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

dotacja ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

46/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 66 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Tarnowie zapewniał 
mieszkańcom Domu całodobowy pobyt 
i opiekę, m. in. wyżywienie, odzież, 
obuwie i środki czystości, w zależności 
od indywidualnych potrzeb pomoc  
w samoobsłudze, podstawową opiekę 
medyczną, rehabilitację leczniczą  
i społeczną, udzielał 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. Od grudnia 
2017 r. zgodnie z decyzją Wojewody 
Małopolskiego nastąpiła zmiana profilu 
Domu, co za tym idzie Dom został 
przeznaczony również dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

Promocja zadania 
Informacje o ofercie Domu 
przekazywane do okolicznych 
powiatów. 

 
Zadanie 8 

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* 

1/1 
(aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 613.099 zł 

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

205.099 zł/33% 
dotacja ze środków finansowych 

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

408.000 zł/67% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
205.099 zł 

dotacja ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

12/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 18 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób 
Dorosłych Niepełnosprawnych 
Intelektualnie przy ul. Modrzejewskiej 
48 w Tarnowie zapewniał 
mieszkańcom - osobom dorosłym 
niepełnosprawnym intelektualnie 
całodobową opiekę, zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb bytowych, 
społecznych, religijnych i kulturalnych. 

Promocja zadania 

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

 
Obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Zadanie 9 

Nazwa zadania 
Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej 
Liczba złożonych ofert 4 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

4/4 
(3 aneksy i 1 umowa) 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.057.046,34 zł 

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

882.000 zł/83,44% 

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

161.684 zł/15,29% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 14.080 zł/ 1,33% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 881.282,34 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji  
mniejsze wydatki związane  

z zakupem materiałów i usług na 
realizację zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

50, w tym 19 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 328 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Na terenie Tarnowa w 2017 r. działy  
4 placówki wsparcia dziennego  
w formie specjalistycznej prowadzone 
przez: Stowarzyszenie ,,Siemacha”, 
Fundację ,,Partnerstwo Dla 
Przyszłości”, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji Tarnowskiej  
i Katolickie Centrum Edukacji 
Młodzieży KANA. Wszystkie 
placówki działały zgodnie  
z przepisami ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz w oparciu o ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz  rozporządzenie Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych, 
jakie musi spełniać lokal, w którym ma 
być prowadzona placówka wsparcia 
dziennego. 
Placówki działały co najmniej przez  
4 godzinny dziennie przez cały rok  
w dni robocze od poniedziałku do 
piątku (w tym również w wakacje  
i ferie).  
Oferta placówek skierowana była 
przede wszystkim 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 związku  
z powyższym w każdej placówce 
dokonywano okresowej oceny sytuacji 
każdego dziecka w miarę potrzeb, lecz 
nie rzadziej niż raz na pół roku oraz 
zapewniano dzieciom zgodnie  
z potrzebą m.in. pomoc  
w nauce, organizację czasu wolnego, 
rozwój zainteresowań, zajęcia 
sportowe, zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne, 
profilaktyczne. Dzieci w trakcie pobytu 
w placówce otrzymywały również 
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posiłek dostosowany do pory dnia. 
Osiągnięte rezultaty to: zmniejszenie  
u dzieci deficytu edukacyjnego, wzrost 
poczucia bezpieczeństwa, stabilności  
i własnej wartości dziecka, 
zmniejszenie liczby dzieci sięgających 
po środki psychoaktywne i stosujących 
przemoc, opóźnienie wśród dzieci 
wieku inicjacji używania środków 
psychoaktywnych, nabycie 
pozytywnych wzorców zachowania  
w grupie, poprawa kondycji fizycznej  
u dzieci, zmniejszenie skutków 
zaniedbań środowiskowych oraz 
wzmocnienie funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych tarnowskich rodzin. 

Promocja zadania 

Informacja o współfinansowaniu 
placówek wsparcia dziennego  
w formie specjalistycznej ze środków 
budżetu Miasta Tarnowa znajdowała 
się w widocznym miejscu  
w  placówkach. Na stronach 
internetowych/facebooku organizacji 
prowadzących placówki zamieszczono 
logo Miasta Tarnowa wraz z linkiem 
do strony głównej internetowej miasta 
Tarnowa oraz informację  
o współfinansowaniu zadania z budżetu 
Tarnowa.  
Na stronach internetowych organizacji 
prowadzących placówki zamieszczano 
krótkie informacje i zdjęcia z realizacji 
zadania. Ustnie informowano 
uczestników zadania  
i ich rodziny o fakcie dofinansowania 
działalności placówki z budżetu 
Tarnowa. W przypadku 
zorganizowanych uroczystości  
w widocznym miejscu były  
w widocznym miejscu umieszczane 
były roll-upy (wypożyczone z UMT) 
potwierdzające współfinasowanie 
zadania z budżetu Tarnowa. 
Promowano ważne wydarzenia  
z życia placówek w lokalnych 
publikacjach prasowych oraz mediach 
internetowych (np. miesięcznik 
Tarnów.pl, strona www.tarnow.pl, 
Niezależny Serwis Informacyjny 
KADR). 
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Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 
Zadanie 10 

Nazwa zadania Prowadzenie punktu opieki nad 
osobami nietrzeźwymi 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 781.918,47 zł 

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

792.000 zł/99,87% 

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

200 zł/0,02% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  840 zł/0,11% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 780.878,47 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy koszt prowadzenia punktu  

w części pokrytej z dotacji 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

21, w tym 4 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W 2017 r. opieką objęto 2.346 osób 
dowiezionych do Punktu przez policję  
i Straż Miejską. Badania lekarskie 
zapewniono ponadto 2.370 osobom 
zatrzymanym, które następnie zostały 
umieszczone w Pomieszczeniach dla 
Osób Zatrzymanych (Komisariat 
Policji Tarnów Centrum, ul. 
Narutowicza 6).  
Zgodnie z podpisaną umową ze 
Szpitalem Wojewódzkim św. Łukasza 
w Tarnowie, ze Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego przyjęto 87 osób (koszt 
transportu pokryty przez PONON). 

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  
oraz dokonanie zabiegów higieniczno-
sanitarnych. 
Współpracowano z Domem dla 
Bezdomnych Mężczyzn, policją, SOR 
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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 oraz udzielono 
informacji o placówkach, w  których 
można uzyskać pomoc medyczną  
i terapeutyczną oraz porad  
w przypadku występowania przemocy 
w rodzinie. 
W ramach realizacji programu terapii 
psychologicznej dla osób 
uzależnionych oraz 
współuzależnionych od alkoholu 
odbywały się dyżury: socjoterapeuty (3 
razy w tygodniu po 2 godziny, łącznie 
318 godzin), psychologa (8 godzin 
miesięcznie, łącznie                       108 
godzin) i prawnika (2 godziny 
miesięcznie, łącznie 24 godziny). 

Promocja zadania  

Informację o realizacji zadania 
zamieszczono na stronie internetowej 
www.rynek4.org oraz na profilu na 
Facebooku. Przy wejściu do budynku 
punktu, na ścianie zewnętrznej oraz  
w pokoju koordynatora znajdują się 
tabliczki informujące, że projekt jest 
współfinansowany z budżetu miasta. 

 
Zadanie 11 

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 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 77.912 zł 

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

24.000 zł/31 % 

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

200 zł/0,26 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  53.712 zł/68,94 % 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 24.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

44/44 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W Poradni Specjalistycznej udzielono 
665 porad specjalistycznych, w 

Telefonie Zaufania podczas dyżurów 
dziennych przyjęto 717 zgłoszeń i 

udzielono stosownych porad natomiast 
podczas nocnych dyżurów przyjęto 985 

zgłoszeń. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

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, nieradzącym 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 
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zaufania w Tarnowie jest w roku 2017 
partnerem Miasta Tarnowa w realizacji 
zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym. 

 
Zadanie 12 

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 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.800 zł 

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

6.000 zł/77 % 

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

1.800 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 6.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

1 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W okresie realizacji zadania psycholog 
dostępny był przez 104 godziny. W 
tym czasie z pomocy psychologa 

skorzystały 84 osoby. 

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 
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trudnych i kryzysów bez konieczności 
sięgania po alkohol. 

Promocja zadania 

Umieszczono informację  
o współfinansowaniu zadania 
z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 
realizacji zadania. Ponadto 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 13 

Nazwa zadania 

Organizacja kolonii 
socjoterapeutycznej dla dzieci 

 z rodzin dysfunkcyjnych, w których 
występuje uzależnienie od alkoholu 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 26.789 zł 

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

25.000 zł/93,32% 

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

169 zł/0,63% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.620 zł/6,05% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 25.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

6/3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 
20 dzieci – uczniów szkół 

podstawowych 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kolonię przeprowadzono zgodnie  
z programem kolonii oraz programem 
socjoterapeutycznym. Szczególny 
nacisk położony został na dostarczanie 
wiedzy o szkodliwości  stosowania 
środków psychoaktywnych 
(papierosów, alkoholu, narkotyków,  
w tym dopalaczy i konsekwencjach 
uzależnień). Ponadto poprzez realizację 
programu socjoterapeutycznego 
zwiększona została wiedza 
uczestników kolonii na temat 
konsekwencji stosowania przemocy, 
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poprawiona umiejętność odmawiania 
(nie biorę, nie piję, nie palę), 
ograniczone zostało podejmowanie 
zachowań ryzykownych, nastąpiła 
poprawa w nawiązywaniu relacji 
interpersonalnych  i rozwiązywaniu 
problemów.  
Dzieci uczyły się umiejętności 
organizowania i spędzania wolnego 
czasu, nawiązywania i wzmacniania 
pozytywnych kontaktów  
z rówieśnikami, kształtowania 
umiejętności współżycia społecznego              
i systemu wartości opartego na ogólnie 
przyjętych zasadach współżycia 
społecznego zgodnie z obowiązującym 
prawem i wzmacniania nawyków 
zdrowego stylu życia. 
Motywem przewodnim wypoczynku 
było prezentowanie różnych form 
aktywności w nawiązaniu do kultury 
regionu – aktywność turystyczna, 
artystyczno-kulturalna, sportowa  
i społeczna. 
W trakcie trwania 10-dniowej kolonii 
zorganizowano szereg wycieczek: do 
Morskiego Oka, Gliczarowa Górnego, 
Zakopanego, Murzasichla, na 
Gubałówkę, Wiktorówki, Jaszczurówki 
czy Rusinową Polanę. Podczas 
wycieczek dzieci poznały nowe 
nieznane im zakątki naszego kraju, 
piękno i historię polskich gór. W czasie 
spacerów okolicznymi szlakami 
turystycznymi  dzieci poznawały florę  
i faunę Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, zostały wyczulone na 
piękno przyrody i ochronę środowiska 
naturalnego. 
Każde dziecko otrzymało wyprawkę 
(bluzy i bluzki, koszulki, spodnie, 
sukienki, dresy, obuwie, legginsy, 
bieliznę osobistą, peleryny, plecaki, 
środki higieny osobistej) o wartości  
ok. 250 zł. 

Promocja zadania 
Informacja o kolonii na stronie 
internetowej Stowarzyszenia 
www.stowarzyszenie-kras.pl. 
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Zadanie 14 

Nazwa zadania 

Organizacja półkolonii 
profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
w których występuje problem 
uzależnienia od alkoholu lub 

substancji odurzających i związane  
z nimi zjawisko przemocy w rodzinie 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.713,95 zł 

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

10.000 zł/67 % 

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

3.400 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.500 zł/10% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.813,95 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy koszt części półkolonii pokrytej 

z dotacji 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

8/3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 dzieci w wieku 8 – 13 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze 
szczegółowym programem półkolonii, 
który zawierał program profilaktyczny, 
skupiony głównie na profilaktyce  
i przeciwdziałaniu uzależnieniom od 
nikotyny, alkoholu, narkotyków  
(z naciskiem na dopalacze), a także 
zagrożeniom jakie niesie przemoc  
w rodzinie i przemoc rówieśnicza. 
Pozostałe cele półkolonii to: pierwsza 
pomoc przedmedyczna – jak udzielić 
pierwszej pomocy, wsparcie rozwoju  
i profilaktyki dzieci dotkniętych 
zagrożeniami społecznymi, integracja 
w grupie oraz kształtowanie 
umiejętności współpracy (tolerancja, 
asertywność), rozwijanie 
zainteresowań, twórczego myślenia, 
zdolności manualnych, kreatywności, 
popularyzowanie turystyki, sportu  
i życia bez nałogów, doskonalenie 
nauki pływania, propagowanie 
zdrowego trybu życia: ruch, higiena  
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i zdrowe odżywianie. Zdrowy tryb 
życia bez nałogów, a także turystyka i 
sport popularyzowane były wśród 
uczestników półkolonii przez zajęcia 
sportowe na boisku i hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 6  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Tarnowie, zajęcia na basenie w 
Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego, 
wycieczki do Krościenka n/Dunajcem, 
Niedzicy, Czorsztyna, Tropsztyna, 
Melsztyna, Czchowa, Ciężkowic 
(Muzeum Przyrodnicze i Rezerwat 
Skamieniałe Miasto). 

Promocja zadania 

Informacja o półkolonii zamieszczona 
została na stronach: 
www.admaximam.pl   
i www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Ad-Maximam wraz z adnotacją, że 
półkolonia była współfinansowana  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 15 

Nazwa zadania Prowadzenie ośrodka poradnictwa  
i terapii rodzin 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania  248.247,20 zł 

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

250.000 zł/98% 

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

2.720 zł/1% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  2.700 zł/1 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 242.827,20 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
mniejsze wydatki związane z zakupem 

materiałów oraz usług związanych  
z realizacją zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

 17/1 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W ramach realizacji zadania udzielono 
1.731 świadczeń. Specjalistyczną 

pomocą terapeutyczną objętych zostało 
łącznie 292 osoby w tym 45 rodzin i 

160 osób indywidualnie. 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach realizacji zadania udzielano 
specjalistycznej pomocy w problemach 
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związanych z zaburzeniami 
zachowania i emocji, nadpobudliwości, 
zaburzeń lękowych i depresyjnych, 
zaburzeń adaptacyjnych, odżywiania, 
sięgania po substancje psychoaktywne. 
Prowadzone były sesje terapii 
indywidualnej i rodzinnej na terenie 
ośrodka oraz w domu klientów. 
Prowadzono zajęcia grupowe, 
sporządzano diagnozę klienta oraz 
udzielano porad dla mieszkańców 
miasta Tarnowa.  

Promocja zadania 

Umieszczono informację  
o współfinansowaniu zadania 
z budżetu miasta Tarnowa w miejscu 
wykonywania zadania. Informacja  
o współfinansowaniu zadania z budżetu 
miasta została umieszczona ponadto na 
stronie internetowej wraz  
z zamieszczeniem logo miasta, a także 
z linkiem do strony internetowej 
miasta. Umieszczono logo 
zleceniodawcy na wszystkich 
materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych. 

 
Zadanie 16 

Nazwa zadania 

Zorganizowanie płatnych staży dla 
uczestników projektu realizowanego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie  pn. 

„Aktywnie działamy. Pozytywnie 
wspieramy. Lokalnie zmieniamy” 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.420 zł 

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

1.420 zł/100% 
w formie powierzenia 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 1.420 zł 
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Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

2 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Rezultatem zdania publicznego będzie 
zapewnienie 16 osobom (z 20 objętych 
stażami) jednej z form: 
1) 3-miesięcznego okresu 
zatrudnienia w ramach umowy  
o pracę po zakończeniu stażu jednak 
nie później niż 90 dni od jego 
zakończenia – na minimum ½ etatu, 
2) 3-miesięcznego okresu 
zatrudnienia w ramach umowy  
cywilnoprawnej  bezpośrednio po 
ukończeniu stażu – jednak nie później 
niż 90 dni od jego zakończenia, 
wartość umowy cywilnoprawnej musi 
być równa lub wyższa od 
trzykrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) umowy o dzieło, w której nie 
określono czasu trwania umowy, 
wartość umowy musi być równa lub 
wyższa od trzykrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
– nie później niż 90 dni od zakończenia 
stażu. 

Promocja zadania nie dotyczy 

 
Obszar działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
Zadanie 17 

Nazwa zadania 
Rehabilitacja i aktywizacja osób 

dorosłych 
Liczba złożonych ofert 61) 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 51) 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 
podpisanych umów* 

6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 110.336,67 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu** 

103..000/93% 

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

7.428,35 zł/7% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 102.908,32 zł  
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższe koszty reklamy prasowej  
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

46 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 165 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W programie realizowanym przez 
Stowarzyszenie Klub „Amazonka” 
uczestniczyło 46 kobiet. W ramach 
zadania odbyły się ćwiczenia 
ogólnousprawniające na sali 
gimnastycznej prowadzone przez 
rehabilitanta (34 godz.), rehabilitacja 
na basenie (15 godz.). Ponadto 
wykonano 450 masaży limfatycznych 
łącznie u 24 kobiet, u 26 kobiet 
wykonano taping medyczny. Z porad 
psychologicznych skorzystały dwie 
kobiety (5 godz.). 
Programem realizowanym przez 
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START” objęto 
16 osób. Każda osoba skorzystała  
z 10 zajęć rehabilitacyjnych. Łącznie 
przeprowadzono 160 godzin zajęć 
rehabilitacyjnych. 
W ramach zadania realizowanego na 
rzecz osób przewlekle i obłożnie 
chorych przez Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem lekarze 
przeprowadzili badania wstępne i 
kontrolne u 25 osób (50 godz.), 
rehabilitanci przeprowadzili zabiegi 
rehabilitacyjne w domu u 25 osób 
przewlekle i obłożnie chorych (250 
godz.) również udzielane były porady 
przez psychologa (6 godz.). 
Ponadto Polskie Towarzystwo Walki 
z Kalectwem realizowało zadanie na 
rzecz osób ze znacznie ograniczoną 
sprawnością ruchową. W ramach tego 
zadania  lekarze przeprowadzili 
badania wstępne i końcowe u 30 osób 
(60 godz.) ze znacznie ograniczoną 
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sprawnością ruchową. Przeprowadzona 
została również rehabilitacja ruchowa 
(120 godz.) i muzykoterapia (60 godz.) 
wsparcie psychologiczne (5 godz.). 
Ponadto organizowane były spotkania 
edukacyjne (6 godz.). 
W ramach zadania z zakresu zdrowia 
publicznego realizowanego na rzecz 
osób przewlekle i obłożnie chorych 
przez Stowarzyszenie „Aktywni dla 
Zdrowia” wsparciem objęto 35 osób. 
Zrealizowano 35 świadczeń z zakresu 
domowych wizyt lekarskich, 350 
świadczeń z zakresu rehabilitacji w 
warunkach domowych, 13 porad 
psychologicznych w warunkach 
domowych, 11 świadczeń z zakresu 
pielęgniarskiej edukacji zdrowotnej. 
Zadaniem realizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Tarnowie objęto 13 osób.  
W domu pacjenta realizowana była 
rehabilitacja domowa (13 osób 
skorzystało z dwóch serii po 10 
zabiegów), odbyło się również 13 
wizyt lekarskich, 13 porad 
psychologicznych. Ponadto 13 
pacjentów  zostało objętych edukacją 
zdrowotną. 

Promocja zadania 

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

1) Oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 
 
Zadanie 18 
Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
Liczba złożonych ofert 41) 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 
podpisanych umów* 

4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 62.454,24 zł 
Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta  
Tarnowa na realizację zadania z/  
% całkowitego kosztu** 

44.000 zł/70% 

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

17.254,24 zł/28% 
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Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.500 zł/2% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 43.700 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
zbyt małe zainteresowanie rodziców 
edukacją w zakresie żywienia dzieci  

z zespołem Downa 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

24, w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 86 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- Przeprowadzenie przez 
Stowarzyszenie „To Co Wspólne” w 
Tarnowie dla 12 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. 
- Przeprowadzenie przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Tarnowie dla 10 dzieci zajęć 
rehabilitacyjnych (80 godz.), zajęć 
psychologicznych (48 godz.), zajęć 
rewalidacyjno- pedagogicznych (80 
godz.), terapii logopedycznej (80 
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” 
zajęć w łącznej liczbie 180 godzin. W 
ramach zadania odbywały się zajęcia 
logopedyczne, zajęcia integracji 
sensorycznej, indywidualna terapia 
psychologiczna i indywidualne 
spotkania z fizjoterapeutą. 
Łącznie terapią i rehabilitacją objęto 10 
dzieci i ich rodziców. 
- Przeprowadzenie przez 
Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” 
łącznie 147 godzin zajęć. W ramach 
zadania realizowano zajęcia  
rehabilitacji ruchowej ogólnie 
usprawniającej, w tym korekty wad 
postawy dostosowane do 
indywidualnych potrzeb dziecka, 
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zajęcia grupowej terapii zajęciowej  
i z zakresu pedagogiki specjalnej oraz 
zajęcia logopedyczne. Łącznie terapią  
objęto 11 dzieci i ich rodziców. 

Promocja zadania 

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

1) Trzy oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym (przez dwie 
organizacje), a jedna oferta została złożona w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Zadanie 19 

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*  

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 45.173,22 

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

0 zł/0% 
wkład miasta to użyczony sprzęt 

medyczny o wartości 132.303,09 zł 
Środki  finansowe własne organizacji i z innych 
źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania ** 

3.021,22 zł/7% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 25.152 zł/56% 
Wkład rzeczowy organizacji 17.000 zł/37% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę nie dotyczy 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

15, w tym 15 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 98 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- Prowadzenie przez Tarnowskie 
Hospicjum Domowe dla mieszkańców 
miasta Tarnowa nieodpłatnej 
wypożyczalni sprzętu medycznego  
i rehabilitacyjnego (łóżka 
rehabilitacyjne, materace 
przeciwodleżynowe, ssak elektryczny, 
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koncentrator tlenu, infuzor 
akumulatorowy, wspornik metalowy 
itp.) Hospicjum realizuje  zadanie ze 
środków własnych natomiast wkład 
Gminy Miasta Tarnowa stanowił sprzęt 
medyczny, którego cena zakupu 
wynosiła 132.303,09 zł. Sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny 
wypożyczono nieodpłatnie łącznie 98 
osobom. 
- Udzielanie instrukcji odnośnie 
wykorzystania wypożyczanego sprzętu 
medycznego. 

Promocja zadnia 

Promocja wypożyczalni sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego 
prowadzona była w formie informacji 
zamieszczonej w siedzibie 
stowarzyszenia. 

 
Obszar udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa 
 

Zadanie 20 

Nazwa zadania 
Nieodpłatna pomoc prawna  

– prowadzenie punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Miasta 

Tarnowa w 2017 r. Liczba złożonych ofert 7 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 7 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje /  
liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 129.744,27 zł 

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

121.451,76 zł/92,90% 
dotacja z budżetu państwa 

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

3.334,51 zł/2,55% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 17.722 zł/13,55% 

Wkład rzeczowy organizacji zł/%** 3.439,80 zł/2,63% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
105.247,96 zł 

dotacja z budżetu państwa 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy niż zakładany  

koszt realizacji zadania 
Liczba osób realizujących zadanie,  
w tym liczba wolontariuszy  

11 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 395 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Udzielono nieodpłatnych porad 
prawnych 395 osobom, dla których 
odpłatna pomoc prawna była 
niedostępna z powodów 
ekonomicznych. Ponadto pomoc ta była 
udzielana w siedzibach Rad 
Osiedlowych, co ułatwiło korzystanie  
z niej przez seniorów oraz uprawnione 
osoby niepełnosprawne ruchowo.  
W rezultacie w znacznym stopniu 
pomoc ta ograniczyła wykluczenie 
prawne tej grupy osób. Realizacja tego 
zadania była również formą edukacji 
prawnej, która jest zadaniem 
ustawowym gminy. 

Promocja zadania 

Opracowanie, druk i dystrybucja ulotek 
informacyjnych o świadczonych 
usługach prawnych oraz folderów 
informacyjno-edukacyjnych, promocja 
projektu w mediach lokalnych  
(7 artykułów)  
w lokalnej prasie).  

Zadanie 21 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców Tarnowa w 2017 roku 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/  
liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania  45.198,36 zł 

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

29.000 zł/64,16% 

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

200 zł/0,68% 

Wkład osobowy organizacji zł/  %** 16.000 zł/35,40% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 28.998,36 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy niż zakładany koszt realizacji 

zadania 

Liczba osób realizujących zadanie,  
w tym liczba wolontariuszy  

6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 132 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Udzielono nieodpłatnych porad 
prawnych 132 mieszkańcom Tarnowa 
nieobjętym pomocą z programu 
rządowego oraz przeprowadzono 160 
godzin zajęć edukacyjnych z zakresu 
prawa w szkołach zainteresowanych 
programem oraz dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, DPS  
i Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo 
Terapeutycznego. Edukacja prawna 
jest zadaniem ustawowym gminy. 

Promocja zadania 
Druk i dystrybucja ulotek 
informacyjnych o świadczonych 
usługach prawnych  

 
Obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 
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* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 49.507,49 zł 

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

40.000 zł/81 % 

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

9.600 zł/19 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 39.907,49 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższe koszty realizacji zadania  
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 121 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 143 zajęć edukacyjnych 
mających na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
miasta Tarnowa w wieku powyżej 55 
roku życia, w których wzięło udział 
121 osób. Ponadto udzielane były 
porady dotyczące korzystania  
z komputera, pozwalające na 
pogłębienie wiedzy i umiejętności osób 
uczestniczących w projekcie  
w wymiarze 4 godzin dziennie  
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we wszystkie dni robocze przez cały 
okres realizacji zadania. 

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez 
bezpośrednie informowanie lokalnych 
organizacji społecznych, osiedlowych  
i seniorskich oraz poprzez strony 
internetowe, serwisy społecznościowe 
oraz lokalne rozgłośnie radiowe (Radio 
Kraków, Radio RDN, Radio ESKA). 

 
Zadanie 23 

Nazwa zadania Prowadzenie Międzyosiedlowych 
Centrów Aktywności Senioralnej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 
4 

(oferta wspólna) 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 432.149,04 zł 

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

400.000 zł/93 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 32.250 zł/7% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 399.899,04 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższe koszty realizacji zadania  
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

43/13 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 621 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania zaktywizowano 621 
seniorów w wieku powyżej 55 lat. 
Zrealizowano: 313 godzin warsztatów 
komputerowych, 179 godzin 
warsztatów językowych, 123 godziny 
warsztatów artystycznych, 34 godziny 
warsztatów teatralnych, 14 godzin 
warsztatów muzycznych, 465 godzin 
zajęć Pilates/Fitness/Zumba, 540 
godzin zajęć usprawniających  
z fizjoterapeutą, 4 spotkania  
z ciekawymi ludźmi, 16 wyjazdów 
integracyjnych, 6 imprez 
integracyjnych, 
Zorganizowano również 1 konferencję 
otwartą dla mieszkańców Tarnowa pn. 
„Śmiechoterapia i nie tylko – znajdź 
klucz do radości życia” oraz obchody  
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V Tarnowskiego Dnia oraz Tygodnia 
Seniora. Wydano  2 publikacje „Gazety 
dla seniora” w nakładzie 2.000 sztuk 
każda. Kluby działające w ramach 
wszystkich czterech centrów były 
czynne 5 razy w tygodniu przez 
minimum 4 godziny zegarowe 
dziennie. 

Promocja zadania 

Promocja poprzez stronę 
www.centrasenioralne.pl, stronę 
Facebook Międzyosiedlowych Centrów 
Aktywności Senioralnej, wydanie 2 
numerów „Gazety dla seniora” w 
nakładzie 2.000 sztuk każda, a także 
poprzez lokalne media (RDN 
Małopolska). 

 
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 

Całkowity koszt realizacji zadania 51.834,01 zł 

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

30.000 zł / 58% 

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

6.554,01 zł / 13% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.280 zł / 29% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 30.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

21 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 976 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty, 
spektakl, spotkania muzealne, występy 
chóru, spotkania, zajęcia muzyczne, 
zajęcia świetlicowe. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona 
internetowa, tv internetowa ZVAMI, 
Niezależny Serwis informacyjny Kadr. 
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Zadanie 25 

Nazwa zadania 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 

osób w podeszłym wieku w integracji 
z młodzieżą – klubu samopomocy 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 114.800 zł 

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

110.800 zł/97 % 
w tym 79.200 zł ze środków 

finansowych Wojewody 
Małopolskiego 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.000 zł/3 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 

110.800 zł 
w tym 79.200 zł ze środków 

finansowych Wojewody 
Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

18/12 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 146 

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 z budżetu miasta 
Tarnowa oraz środków wojewody 
małopolskiego. Zamieszczano na 
dokumentach i wysyłanych drukach 
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informację, że zadanie jest 
współfinansowane z budżetu miasta 
Tarnowa oraz dofinansowane ze 
środków otrzymanych od wojewody 
małopolskiego 

 
Obszar nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
 
Zadanie 26 

Nazwa zadania 

Organizacja wolnego czasu 
młodzieży szkolnej poprzez 

prowadzenie zajęć pozaszkolnych  
w szczególności artystycznych,  

w tym w integracji  
z niepełnosprawnymi 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 42.273,62 zł 

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

30.000,00 zł/70,97% 

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

5.073,62 zł/12% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 7.200 zł/17,03% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 30.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

10, w tym 2 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

49 (w wieku od 9 do 13 lat, w tym:  
9 uczniów o stwierdzonej pobudliwości 

psychoruchowej i 5 uczniów  
o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zajęcia realizowano w 6 grupach:  
2 razy po 70 godzin- zajęcia teatralne 
dla dwóch grup ośmioosobowych (po 2 
godziny tygodniowo każda grupa);  
35 godzin- zajęcia plastyczne dla grupy 
ośmioosobowej  
(1 godzina tygodniowo); 35 godzin- 
zajęcia muzyczne dla grupy 
ośmioosobowej; 30 godzin- zajęcia 
fotograficzne (1 godzina tygodniowo 
dla grupy sześcioosobowej); 30 godzin 
zajęć arteterapii (1 godzina tygodniowo 
dla grupy sześcioosobowej i 1 godzina 
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dla grupy pięcioosobowej- łącznie  
z zajęć arteterapii z udziałem psa 
skorzystało 11 dzieci); wystawiono  
7 różnych spektakli, które 
zaprezentowano na  
4 przedsięwzięciach artystycznych na 
rzecz środowiska lokalnego oraz  
7 szkolnych; zorganizowano  
2 wyjścia do teatru oraz warsztaty 
teatralne z aktorem Jerzym Palem oraz 
warsztaty z zakresu dubbingu. 

Promocja zadania 

Zamieszczanie na stronie internetowej 
stowarzyszenia „To, co wspólne” 
informacji, relacji, zdjęć nt. 
realizowanego zadania  
i przedsięwzięć z nim związanych; na 
stronie Szkoły Podstawowej Nr 9; na 
stronach telewizji IMAV, Niezależnego 
Serwisu Informacyjnego „Kadr”; na 
stronach www.tarnow.net.pl, http:// 
tarnow.naszemiasto.pl oraz na wielu 
prywatnych kontach portali 
społecznościowych: rodziców, 
uczniów, nauczycieli; wydrukowano  
i wywieszono plakaty na tablicach 
ogłoszeń w SP9, w Tarnowskim 
Teatrze oraz na terenie miasta. 

 
Zadanie 27 

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 102.635,88 zł 

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

80.000,00 zł/77,95% 

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

22.635,88 zł/22,05% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 80.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

23 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 
80 dzieci (uczęszczało 85 dzieci)  

i 160 rodziców 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 30 cyklicznych spotkań 
edukacyjno-sportowych w 3 grupach 
wiekowych (4-15 lat); 81 lekcji 
pływania (27 spotkań po 3 godziny); 58 
godzin spotkań szachowych (29 
spotkań po 2 godziny); 58 godzin zajęć 
z piłki nożnej (29 spotkań po  
2 godziny); 24 godziny zajęć Technic  
z elementami robotyki – Lego 
Mindstorms (12 spotkań po  
2 godziny); 30 godzin spotkań 
ARTgrupy (15 spotkań po 2 godziny); 
2 warsztaty i audycje radiowe; 
spotkania integracyjne dla dzieci  
z udziałem rodziców z Tarnowa  
i Tarnowa-Mościc; spotkania  
z zaproszonymi gośćmi odbywały się 
dla dzieci z grupy JUNIOR+, Junior 
Tarnów, Junior Mościce. 

Promocja zadania 

Różnorodna promocja medialna  
i reklama: radio (spot informacyjny); 
plakaty (firmy takie jak m.in.:  
Bruk-Bet, HSH T. Wrześniak, BGŻ 
BNP Paribas, Taurus, Suret, Koral, 
Grupa AZOTY, PSG; instytucje: 
szkoły, parafie, urzędy); TV- 
wykorzystano projektory w KCEM 
KANA; strony www. (przekazano 
informacje do mediów, portali, 
Partnerów, instytucji oraz 
zamieszczono na własnej stronie 
internetowej, facebooku oraz 
twitterze); logotyp Urzędu Miasta 
Tarnowa został zamieszczony na 
nośnikach (billboardach, dyplomach, 
zaproszeniach, ulotkach, tablicy 
informacyjnej-oznaczeniu budynku, 
itp.). 

 
Zadanie 28 

Nazwa zadania 

Organizacja atrakcyjnych form 
zajęć o charakterze cyklicznym dla 
dzieci z tarnowskich przedszkoli, 
rozwijaj ących ciekawość świata  

i zainteresowania z różnych dziedzin 
wiedzy 

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 34.395,25 zł 

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

25.000 zł/72,68% 

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

1.460,51 zł/4,25% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 8.100 zł/23,55% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 24.834,74 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niewykorzystanie środków 

(zwrot 165,26 zł) 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

43, w tym 9 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.127 i 30 rodziców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. „Mamy Tarnów” 
przeprowadzenie 15 zajęć dla dzieci  
w wieku 5-6 lat. Uczestnictwo  
11 placówek przedszkolnych, które 
zgłosiły się do realizacji projektu. 
Stow. Na Rzecz Edukacji Integracyjnej 
„Jeden Świat”- zrealizowano cykl 
sześciu zajęć o charakterze 
ekologicznym, („Podchody”, „Konkurs 
Piosenki Ekologicznej”, „Plener 
malarski”, „Międzyprzedszkolny 
konkurs wiedzy”, „Warsztaty 
ekologiczne”, „Zajęcia edukacyjne”) 
rozwijających ciekawość świata  
i zainteresowania wychowanków 
tarnowskich przedszkoli. 

Promocja zadania 

Stow. „Mamy Tarnów”- 1 spot 
radiowy, 1 nagranie telewizyjne, 
publikacja na stronach internetowych, 
kolportaż ulotek i plakatu, 
korespondencja elektroniczna  
z dyrektorami przedszkoli; została 
utworzona specjalna strona 
internetowa: 
www.kreatywneprzedszkolaki.mamytar
now.pl/ 
https://www.facebook.com/kreatywnep
rzedszkolaki/; Strony internetowe 
podczas projektu odwiedziło prawie  
900 użytkowników. 
Stow. Na Rzecz Edukacji Integracyjnej 
„Jeden Świat”- plakaty stanowiące 
promocję zadania; artykuły 
promocyjne w dzienniku „Gazeta 
Krakowska”, relacje z realizacji działań 
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w telewizji „Tarnowska.tv”; informacje 
na portalu oświatowym Edunet - 
Tarnów; informacje na portalu 
oświatowym Edunet – SPI Nr 11  
w Tarnowie; informacje na stronie 
internetowej SPI Nr 11 w Tarnowie. 

 
Zadanie 29 

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 31.261 zł 

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

25.000 zł/79,97% 

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

3.840 zł/12,28% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.800 zł/8,96% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 24.621 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższy koszt realizacji zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

22, w tym 15 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 162 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zorganizowano 14 debat w stylu 
oksfordzkim rozgrywanych  
w systemie sportowych pojedynków, 
poprzedzone 7 2-dniowymi 
warsztatami po 8 godz.  
z autoprezentacji oraz debatowania  
w stylu oksfordzkim (ukończyło je 84 
os.). 

Promocja zadania 

Projekt był realizowany pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Tarnowa oraz Biskupa 
Tarnowskiego; patronat medialny ma 
Radio RDN Małopolska oraz TEMI- 
Galicyjski Tygodnik Informacyjny; 
każda debata/pojedynek oglądana była 
na żywo przez publiczność. 
Każdorazowo w pomieszczeniach,  
w których odbywał się pojedynek, 
stawiane były rollupy sponsorów, 
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wyświetlana była także prezentacja  
z informacją sponsorach  
i darczyńcach. Znaczące narzędzie 
promocji stanowił fanpage na 
Facebooku (największy zasięg 
tygodniowy to ponad 5000 osób, łączna 
liczba „polubień” to ponad 2000). 

 
Zadanie 30 

Nazwa zadania 

Zwiększanie skuteczności działań 
wychowawczych i zastosowania ich  
w praktyce. Wspieranie nauczycieli  
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

w rozwijaniu kompetencji 
społecznych, istotnych w dorosłym 

życiu 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 34.257,47 zł 

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

29.700,00 zł/86,70% 

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

4.407,61 zł/12,87% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 150 zł/0,44% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 29.699,86 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższy koszt realizacji zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

8, w tym 2 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 115 uczniów, 20 nauczycieli 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Fundacja Świadomego Rozwoju 
Edukacji przygotowała kurs 
kompetencji coachingowych 
realizowany dla grupy 20 nauczycieli 
trwający 48 godzin w ciągu 8 dni 
szkoleniowych (osiem godzin 
dziennie), w okresie 3 miesięcy (dwa-
trzy dni szkoleniowe w jednym 
miesiącu); lekcje wychowawcze dla 
uczniów: 10 godzin dla jednej szkoły, 
liczebność grupy w zależności od 
liczebności klasy (średnio 30 uczniów 
w klasie), jedna lekcja w tygodniu dla 
jednej klasy, w okresie 3 miesięcy. 
Projekt został uruchomiony  
w 3 szkołach. 
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Promocja zadania 

Lokalne media opublikowały 
informację o projekcie: Radio ESKA, 
telewizja internetowa Tarnowska TV  
i gazeta TEMI wydanie internetowe; 
informacja o projekcie została 
umieszczona na portalach 
społecznościowych w grupach 
młodzieżowych i edukacyjnych,  
5 młodzieżowych i 5 edukacyjnych; 
dodatkowo umieszczono na kolejnych 
10 stronach internetowych; na stronach 
uczelni poprzez konferencje: Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie, 
Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie, na stronie Urzędu Miasta 
Tarnowa, stronie internetowej MCDN 
ODN Tarnów; na stronach TSW nie 
zostało umieszczone ogłoszenie  
z powodu braku osoby decyzyjnej; 
bezpośrednie spotkania z dyrektorami 
szkół ponadgimnazjalnych; nagrano 14 
filmów opisujących lekcje 
wychowawcze. Informacja o projekcie 
została umieszczona na stronach 
Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej 
Szkole Zarządzania i Administracji  
w Lublinie jako partnerów projektu. 

 
Obszar działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży 

 
Zadanie 31 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dziecii młodzieży polskiej lub 

Polaków zamieszkałych zagranicą,  
z elementami edukacji, turystyki, 

ekologii i wychowania 
patriotycznego 

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

3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 195.274,90 zł 

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

50.538 zł/25,88% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 104.931,90 zł/53,74% 
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źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania**  
Wkład osobowy organizacji zł/%** 39.805 zł/20,38% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 50.538 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

67, w tym 17 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 133 

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,  
CKiW OHP ul. Mościckiego 27)- 14-
dniowa kolonia dla dzieci  
i młodzieży od 8 do 18 lat, polskiego 
pochodzenia, mieszkających na 
Ukrainie, zorganizowano zajęcia  
z j. polskiego; zajęcia  
z j. angielskiego; zajęcia sportowe; 
zajęcia plastyczne i komputerowe; 
spotkania z psychologiem; spacery po 
Tarnowie; wycieczki (Sandomierz, 
Kraków, Kopalnia Soli w Bochni  
i Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach); 
wyjścia na basen;  3 koncerty dla 
społeczności lokalnej. 
TMLiKPW  - (miejsce zakwaterowania 
i wyżywienia: Tarnów, CKiW OHP ul. 
Mościckiego 27) – 14-dniowa kolonia 
dla dzieci i młodzieży z Sambora, 
Strzelczysk, Szczerca i Stanisławowa; 
zorganizowano: 6 zajęć- „spotkań”  
z językiem polskim i historią; zajęcia 
plastyczne; 2 całodniowe wycieczki 
zamiejscowe do Krakowa i Kopalni 
Soli w Bochni; wycieczki po Tarnowie 
ze zwiedzaniem 10 miejsc 
historycznych; zajęcia sportowe; 
zwiedzono Muzeum Etnograficzne  
i ekspozycję w Muzeum w Ratuszu  
w Tarnowie; odbyły się dyskoteki;  
na zakończenie kolonii zorganizowano 
spotkanie pożegnalne, na które 
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zaproszono m.in. gości  
z Urzędu Miasta. 
SPP - (miejsce zakwaterowania  
i wyżywienia: Dom Wczasów 
Dziecięcych w Jodłówce 
Tuchowskiej)- 12-dniowy wypoczynek 
dla dzieci i młodzieży  
z Kamieńca Podolskiego; 
zorganizowano: warsztaty podnoszące 
umiejętności z zakresu komunikacji 
interpersonalnej 2x3 godziny; 
warsztaty autoprezentacji 1x3 godziny; 
warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, 
innowacyjności, pracy w zespole 
zadaniowym (klasowym) 1x4 godziny; 
warsztaty z zakresu kultury i języka 
polskiego 2x5 godzin; warsztaty  
z zakresu ekologii 1x2 godziny; 
przygotowanie oraz przeprowadzenie 
gry terenowej 1x2 godziny; gry  
i zabawy sportowe ogółem 6 godzin; 
rekreacja na basenie 2x4 godziny; 
zwiedzanie Tarnowa, Krakowa, 
Tuchowa oraz Ciężkowic; ognisko dla 
uczestników 1x6 godzin; zabawy 
integracyjne oraz  
na świeżym powietrzu ogółem  
6 godzin; konkursy z nagrodami 
3xpodczas wypoczynku; trzy występy  
wokalno-artystyczne w Tarnowskim 
Teatrze, Niecieczy oraz podczas 
dożynek gminnych w Gromniku. 

Promocja zadania 

TFDW - przeprowadzono promocję  
i reklamę zadania (w lokalnych 
mediach: radio, telewizja imav.tv, 
Gazeta Krakowska, na portalach 
informacyjnych: miastoiludzie.pl, na 
stronie internetowej tfdw.pl, CKiW 
OHP w Tarnowie oraz na fanpage’u na 
facebooku). Ponadto informacja  
o realizacji zadania publicznego była 
przekazywana do beneficjentów 
projektu oraz do lokalnej społeczności 
w oficjalnych wystąpieniach. Logo 
instytucji wspierających realizację 
projektu umieszczano na wszelkiego 
rodzaju dokumentach kierowanych na 
zewnątrz, dotyczących realizacji 
zadania publicznego m.in. na pismach, 
dyplomach, listach obecności, 
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certyfikatach. W trakcie realizacji 
zadania publicznego wykonano folder 
informacyjny promujący 
przedsięwzięcie. 
TMLiKPW  - uczestnicy kolonii 
udzielili wywiadu w Radiu ESKA; 
złożenie bezpośrednio podziękowań 
Prezydentowi Miasta przez delegację 
uczestników; zgłoszenie artykułu do 
krajowego dwumiesięcznika Semper 
Fidelis; wpisanie informacji na stronie 
oddziału, stosowanie logotypu Miasta 
Tarnowa na dyplomach, afiszu, 
ustawienie roll-upu podczas 
uroczystości. 
SPP - zamieszczenie materiałów 
reklamowych w miejscu 
zakwaterowania; informacje na temat 
realizacji zadania w lokalnych mediach 
- radio i prasa; dzielenie się 
uczestników wrażeniami, 
spostrzeżeniami oraz refleksjami  
w środowisku szkolnym, rodzinnym 
oraz społecznym; zamieszczenie na 
stronach Stowarzyszenia Przyjaciół 
Podola oraz Towarzystwa Kulturalno-
Oświatowego na Ukrainie Oddział  
w Kamieńcu Podolskim informacji 
wraz z dokumentacją fotograficzną 
odnośnie zrealizowanego wypoczynku. 

 
Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 
Zadanie 32a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie 
naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa 
Liczba złożonych ofert 31 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 31 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

31/31 

Całkowity koszt realizacji zadania 799.844,26 zł 

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

543.500 zł/68 % 
w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 187.384,26 zł/23% 



48 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania**  
Wkład osobowy organizacji zł/%** 68.960 zł/9% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 543.500 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

380/96 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 5.185 

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, judo, sport 
niepełnosprawnych, tenis ziemny, piłka 
siatkowa, tenis stołowy, piłka ręczna, 
boks, mini żużel, wspinaczka 
sportowa, lekka atletyka, strzelectwo 
sportowe, karting, sztuki walki, 
koszykówka, wushu, futsal, 
szermierka, karate, brydż sportowy, 
muay thai, kolarstwo górskie. 

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 32b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie 
naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie 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 56.500 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu** 

56.500 zł/100% 
w formie powierzenia 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 56.500 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

30/25 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 160 

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: piłka 
siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka, 
boks. 

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 33a 

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 12 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 11 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 297.700 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu** 

53.800 zł/18% 
w formie wsparcia 

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

244.480 zł/82 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 420 zł/0,1% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 52.800 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
Nie wykorzystano 1.000 zł dotacji  

(MKS Pałac Młodzieży – rezygnacja  
z organizacji jednego zgrupowania). 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

86/7 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 752 

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 siatkowa, lekka 
atletyka, sport niepełnosprawnych, 
koszykówka, judo, piłka ręczna. 

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 33b 

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 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 15.000 zł 

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

15.000 zł/100% 
w formie powierzenia 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 15.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

25/5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 316 

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, boks, 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 34 

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

1.200 zł/77% 
w formie wsparcia 

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

350 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 1.200 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

4/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 72 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych 
talentów w atrakcyjnej formie  
miejscowego zgrupowania, optymalne 
przygotowanie uczestników do 
kolejnego sezonu, zadanie prowadzone 
było w piłce siatkowej dziewcząt. 

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 35a 

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 45.000 zł 

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

35.000 zł/78% 
w formie wsparcia 

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

10.000 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 35.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

30/5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 200 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Zwiększenie stopnia usprawnienia 
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(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 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, 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 35b 

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 10.000 zł 

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

10.000 zł/100% 
w formie powierzenia 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

10/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 50 

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 



54 

możliwości udziału uczestników 
programu w systemie 
współzawodnictwa sportowego osób 
niepełnosprawnych - zadania 
prowadzone były w następujących 
dyscyplinach sportu: bowling, kręgle, 
nordic walking. 

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 36 

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 7.000 zł 

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

5.000 zł/71% 
w formie wsparcia 

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

2.000 zł/29% 

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 
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sportowych – poprawa sprawności 
motorycznej uczestników projektu 
szczególnie w obszarze pływania, 
integracja niepełnosprawnych 
uczestników projektu, poprawa 
samodzielności, wzrost jakości życia. 

Promocja zadania 

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

 
Zadanie 37a 

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 30 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 30 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

27/27 

Całkowity koszt realizacji zadania 774.760,64 zł 

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

538.000 zł/69% 
w formie wsparcia 

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

174.962,64 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 61.798 zł/8% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 538.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

399/46 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3.368 
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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, judo, 
sport niepełnosprawnych, żużel, piłka 
ręczna, boks, piłka siatkowa, 
wspinaczka sportowa, lekka atletyka, 
karate, strzelectwo sportowe, wushu, 
futsal, karting, sporty walki w tym 
muay thai, MMA, 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 37b 

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

3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 122.000 zł 

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

122.000 zł/100% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 122.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
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Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

155/20 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 290 

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 ręczna, 
boks, sport niepełnosprawnych. 

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 

Organizacja na terenie miasta 
Tarnowa amatorskich imprez 

sportowych o zasięgu 
ponadlokalnym (nie dotyczy imprez 

w ramach systemów rozgrywek 
sportowych) 

Liczba złożonych ofert 16 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 16 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

15/15 

Całkowity koszt realizacji zadania 120.206,27 zł 

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

93.000 zł/73% 

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

29.102,27 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.604 zł/4% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 

86.500 zł  
(zwrot dotacji: Polskie Towarzystwo 

Boksu 4.000 zł – nie wykonanie 
zadania, Stowarzyszenie Kępa Sport – 

2.500 zł – nie wykonanie zadania) 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie wykonanie zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

410/198 
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Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3489 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja imprez sportowych: 
drużynowego Turnieju Judo  
z okazji Dnia dziecka, turnieju 
podnoszenia ciężarów osób  
niepełnosprawnych Leliwa 2017, 
amatorskich zawodów wspinaczki 
sportowej dla mieszkańców Tarnowa, 
imprez sportowych dla mieszkańców 
Tarnowa - "Akcja Polska Biega", 
"Mistrzostwa Tarnowa w Nordic 
Walking", Drugich Otwartych 
Młodzieżowych Mistrzostw Tarnowa 
U19 o Puchar Prezydenta Miasta 
Tarnowa Orlik 2017, Małopolskich 
Mistrzostw Młodzieży - Karting Grand 
Prix 2017, Turnieju o Puchar 
Katarzyny Mróz w piłce siatkowej 
dziewcząt, IX Ogólnopolskiego 
Memoriału Z. Barnasia w Piłce 
Ręcznej, XIV Memoriału W. Kozioła 
w Piłce Ręcznej, Akademii Mini Piłki 
Ręcznej Pałacu Młodzieży, Basket Cup 
Tarnów 2017, Międzynarodowego 
Turnieju Szermierczego „Złoty 
Ksztan”, Ogólnopolskiego 
Drużynowego Turnieju Judo Dzieci  
z okazji Święta Niepodległości, cykl 
turniejów koszykówki w ramach 
Memoriału M. Smętka. 

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 

Organizacja na terenie miasta 
Tarnowa amatorskich imprez 

sportowych o zasięgu 
ponadlokalnym (nie dotyczy imprez 

w ramach systemów rozgrywek 
sportowych) 

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

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.000 zł 

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

7.000 zł 
w formie powierzenia 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

100/20 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 450 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja zawodów: 
Festiwalu Biegów Przełajowych, 
Otwartych Mistrzostw Tarnowa  
w Halowej LA, Ogólnopolskiego 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
Szkółek Piłkarskich. 

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 trad ycji 
 
Zadanie 39 

Nazwa zadania 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz 
upowszechniania kultury  

i sztuki w różnych dziedzinach,  
a także rozwój sektora kreatywnego 

poprzez wspieranie powstawania 
nowych dzieł i organizowania 

wydarzeń w roku 2017 
Liczba złożonych ofert 23 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 20 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 307.122,20 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 
Tarnowa na realizację zadania zł/ 
% całkowitego kosztu** 

141.255 zł/46% 

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

121.167,20 zł / 39% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 44.700 zł / 15% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 141.225 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

420 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 12.779 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty, 
biesiada, spektakl, spotkania muzealne, 
występy chóru, Dyskusyjny Klub 
Książki Mówionej, spotkania  
z lekarzami, zajęcia muzyczne, zajęcia 
świetlicowe, konsultacje, koncerty, 
festiwal plener malarski, wystawy, 
wernisaże, warsztaty, pokazy filmów, 
koncerty, cykliczne spotkania, 
konferencja. 

Promocja zadania 

Zaproszenia, plakaty, strona 
internetowa, tv internetowa ZVAMI, 
Niezależny Serwis informacyjny Kadr, 
banery, torby promocyjne, teczki 
promocyjne, informacje prasowe, 
programy radiowe, informacje 
medialne. 

 
Zadanie 40 
Nazwa zadania Wydawnictwa o Tarnowie 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.401,24 zł 

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

7.200 zł/77% 

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

1.301,24 zł/14% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 900 zł/10% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.200 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 400 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Wydanie książki pt. „Śladami wielkiej 
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(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) historii po Tarnowie”. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje 
internetowe, wydruk książki. 

 
Zadanie 41 

Nazwa zadania 
Miejskie obchody uroczystości 
państwowych, patriotycznych  

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

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 41.446,02 zł 

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

12.552 zł/30% 

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

13.719,02 zł/33% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.175 zł/37% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 12.552 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

35 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 2.220 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Uroczystości, spotkania, zlot. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje 
internetowe, plakaty, zaproszenia, 
informacje radiowe i tv. 

 
Obszar działalności wspomagająca rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym 
rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące 
markę miasta  
 
Zadanie 42 

Nazwa zadania 

Promocja marki „Tarnów - Polski 
Biegun Ciepła” - eksponowanie 

wyjątkowych atutów miasta poprzez 
unikatowe działania promocyjne, 

zwiększające atrakcyjność 
gospodarczą i turystyczną Tarnowa 

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

1/1 



62 

Całkowity koszt realizacji zadania 202.346,24 zł 

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

35.000 zł/17,30% 

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

157.316,24 zł/77,75% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 10.030 zł/5,09% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 35.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

35 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.600 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzenie X Jubileuszowej 
edycji festiwalu Tarnów Jazz Contest, 
odbywającej się w dniach  
2 - 10 listopada 2017 r. Promocja 
marki Tarnów poprzez 
międzynarodową kampanię 
informacyjną, przeprowadzenie 
międzynarodowych warsztatów 
muzycznych, przeprowadzenie 
międzynarodowego konkursu dla 
zespołów jazzowych. 

Promocja zadania 

Nadanie miastu ststusu partnera 
festiwalu, emisja reklam w Polskim 
Radiu - programie 2, emisja spotów 
reklamowych w radiu RDN 
Małopolska, emisja reklam  
w lokalnej prasie – Tygodniku 
Galicyjskim Temi, emisja reklamy  
z logotypem miasta Tarnowa na stronie 
festiwalu : tarnow-jazz.pl, promocja 
miasta Tarnowa na portalu 
społecznościowym facebook, 
umieszczenie logotypu w pakietach 
dziennikarskich, w komunikatach 
prasowych, zaproszeniach, plakatach  
i ulotkach informacyjnych oraz 
folderach, umieszczenie logotypu na 
bilboardach promujących festiwal , 
oraz bannerach w miejscach 
odbywania się festiwalu. Ponadto 
podawano do publicznej wiadomości 
informację że miasto Tarnów jest 
partnerem festiwalu oraz umieszczono 
logotypy na przestankach 
autobusowych w Tarnowie. 
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Zadanie 43 

Nazwa zadania „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy 
DESK” 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 113.514 zł 

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

97.290 zł/86% 

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

0 zł  

Wkład osobowy organizacji zł/%** 16.224 zł/14% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 97.290,00 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

5, w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 92 osoby 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Najważniejszym rezultatem projektu 
jest zarejestrowanie 92 nowych 
niepowtarzających się użytkowników 
Strefy Przedsiębiorcy DESK oraz 
zwiększenie łącznej liczby 
użytkowników do 200 
przedsiębiorców, jak również ich 
udział w 6 spotkaniach biznesowych 
organizowanych w DESK. 

Promocja zadania 

- 60 emisji spotów reklamujących 
zadanie,  
- 14 artykułów promujących Strefę  
w prasie o zasięgu województwa 
małopolskiego, 
- 7000 szt. ulotek promujących DESK 
(wydruk i kolportaż), 
-  800 szt. wizytówek, 
- 948 szt. gadżetów promujących Strefę 
z logo DESK , w tym: 500 szt. 
notesów, 200 szt. długopisów, 48 
kubków, 200 szt. toreb papierowych, 
- 12 biuletynów elektronicznych, 
-regularna aktualizacja i prowadzenie 
strony internetowej Strefy oraz 
fanpageu na Facebooku. 
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Obszar działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

Zadanie 44 

Nazwa zadania 
Lekcje języka angielskiego dla 

mieszkańców Osiedla Piaskówka. 
Say hello to English! 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 16.338,30 

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

15.000 zł/92% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.200 zł/20% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 13.138,30 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższe niż zakładano koszty realizacji 

zadania. 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

5/5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 47 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W trakcie rekrutacji na zajęcia 
utworzono 6 grup wiekowych, w 
których uczestniczyło 47 osób. W 
każdej grupie przeprowadzono po 14 
zajęć, których długość uzależniona 
była od wieku uczestników (30-50 
min). Sukcesywnie wprowadzane było 
słownictwo oraz gramatyka z różnych 
obszarów, stosowano interaktywne 
techniki nauczania. Zdobytą wiedzę 
wykorzystywano w praktyce, np. 
podczas wyjść do pobliskiej kawiarni. 

Promocja zadania 

Prowadzono 4 płatne kampanie 
reklamowe na portalu 
społecznościowym Facebook, 
rozwieszano plakaty oraz roznoszono 
ulotki. Rekrutacja odbywała się drogą 
telefoniczną, mailową oraz przez portal 
Facebook. Informacje o 
współfinansowaniu realizacji projektu 
znalazły się na stronie internetowej 
realizatora oraz na jego profilu na 
portalu Facebook. 
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Małe granty 
 
Zadanie 45.1 

Obszar współpracy  

Działalność wspomagająca  rozwój 
gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania 
promuj ące, kreujące  

i eksponujące markę miasta 

Nazwa zadania 

Konferencja naukowo-badawcza  
z udziałem historyków z siedmiu 
miast regionu Polski południowo-
wschodniej - inauguracyjna sesja  

i debata projektu "Pierwsi 
Niepodlegli" 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 13.447,75 zł 

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

10.000 zł/ 74,11% 

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

3.447,75 zł/25.89% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 120 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Sesja inauguracyjna dowiodła 
celowości realizacji projektu „ Pierwsi 
Niepodlegli”, który spotkał się  
z entuzjastycznym przyjęciem ze 
strony historyków oraz społeczności 
lokalnych, którym zaproponowany 
został udział. Systematycznie zostały 
zrealizowane hamronogramu zadań 
projektowych. Przygotowano kanał 
internetowy gdzie opublikowane 
zostały materiały audiowizualne  
z zapisem fragmentów sesji , debat  
i rozmów z historykami. 

Promocja zadania 

Ekspozycja logotypu miasta Tarnowa 
podczas trwania sesji ( rollupy), 
przekazywanie do publicznej 
wiadomości o wsparciu finansowym 
miasta Tarnowa, umieszczenie 
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logotypu na zaproszeniach i plakatach 
promujących konferencję. 

 
Zadanie 45.2 

Obszar współpracy Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Nazwa zadania 

Integracja osób niepełnosprawnych  
z pełnosprawnymi mieszkańcami 

Tarnowa, w różnych grupach 
wiekowych, poprzez systematyczne  

i planowe działania edukacyjno-
społeczne „Razem od przedszkola” 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.760,93 zł 

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

5.500 zł/95 % 

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

260,93 zł/5 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 5.500 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

8/6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 549 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Projekt realizowany był od 12.04 do 
30.06.2017 r. Przedsięwzięcie miało na 
celu wzmocnienie integracji osób 
pełno- i niepełnosprawnych 
mieszkających w Tarnowie oraz 
kształtowanie postawy akceptacji 
wobec osób niepełnosprawnych.  
W ramach projektu organizowane były 
m.in. spotkania integracyjne, warsztaty 
plastyczno-muzyczne, konkursy 
literackie czy olimpiada sportowa. 

Promocja zadania 

Przez cały czas trwania projektu 
informacje o bieżących wydarzeniach 
pojawiały się na antenie radia RDN, 
poinformowana była także redakcja 
Gazety Krakowskiej. Wiadomości  
i fotorelacje pojawiały się także na 
stronie Przedszkola Publicznego nr 8, 
profilu realizatora zadania na 
Facebooku czy też na głównej stronie 
miasta www.tarnow.pl. 
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Zadanie 45.3 

Obszar współpracy  Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

Nazwa zadania Prowadzenie abstynencyjnych grup 
wsparcia  „NA PROSTEJ" 

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

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.600 zł 

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

10.000 zł/94 % 

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

600 zł/6 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 
W spotkaniach abstynenckich grup 
wsparcia uczestniczyło 12 osób (10 

mężczyzn i 2 kobiety). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Celem realizowanego zadania było 
zdobycie umiejętności radzenia sobie  
z głodem alkoholowym oraz wiedzy  
o procesie nawrotu choroby  
i możliwości zapobiegania nawrotom, 
wymiana doświadczeń, wzajemne 
wsparcie i motywowanie do 
zachowania trzeźwości, nabycie 
umiejętności radzenia sobie  
z negatywnymi emocjami. W ramach 
realizowanego zadania odbyło się 12 
spotkań. 

Promocja zadania 

Umieszczono informację  
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, a także 
z linkiem do strony internetowej 
miasta. Ponadto zamieszczano logo 
zleceniodawcy na wszystkich 
materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych. 
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Zadanie 45.4 

Obszar współpracy  Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa zadania Podstawowe kursy pierwszej pomocy 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 
podpisanych umów*  

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.020 

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

6.000 zł/85% 

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

 
1.020 zł/15% 

 
Wkład osobowy organizacji zł/% ** 0 zł 
Wkład rzeczowy organizacji 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 6.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

2 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 45 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Realizacja zadania przez Małopolski 
Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża umożliwiła 
nabycie wiedzy teoretycznej oraz 
umiejętności praktycznych w zakresie 
udzielenia pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Uczestnikami kursów 
byli nauczyciele tarnowskich szkół. 
Podczas kursów nauczyciele zostali 
zapoznani z technikami udzielania 
pierwszej pomocy.  Zorganizowane 
zostały trzy kursy w 15-osobowych 
grupach. Zadanie zostało zrealizowane  
w okresie od 10.04 do 19.06. 

Promocja zadnia 
Promocja zadania realizowana była  
w formie informacji zamieszczonej  
w siedzibie stowarzyszenia.   
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Zadanie 45.5 

Obszar współpracy  Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania 
Organizacja Ogólnopolskiego 

Turnieju Ta ńca „Stardance Finał 
Gwiazd 2017 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 22.649,81 

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

9.000 zł/40% 

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

8.599,81 zł/38% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.050 zł/22% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

18 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.200 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Turniej tańca 

Promocja zadania 
Informacje internetowe, zaproszenia, 
plakaty, informacje w radio i tv. 

 
Zadanie 45.6 

Obszar współpracy  Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania Motoserce – Krew Darem Życia 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 6.512,74 zł 

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

6.000 zł/91% 

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

600 zł/9% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 5.912,74 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższe niż zakładane koszty realizacji 

zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 5 
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wolontariuszy  
Liczba uczestników/beneficjentów zadania 200 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Oddanie krwi. 

Promocja zadania 
Plakaty, audycje radiowe, strona 
internetowa. 

 
Zadanie 44.7 

Obszar współpracy  

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania 
promuj ące, kreujące i eksponujące 

markę miasta 

Nazwa zadania 
Najlepsi w Tarnowie – dziś na 

obozie, jutro z rodzinami na urlopie 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.000,01 zł 

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

9.500 zł/95% 

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

500,01 zł/5% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.500 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

9 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 700 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Rezultatem realizacji niniejszego 
zadania było oprowadzenie po 
Tarnowie 700 osób -młodzieży 
uczestników FDNT oraz umożliwienie 
im zwiedzenia oddziałów  Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie. 

Promocja zadania 
Przekazywanie ustnej informacji wśród 
uczestników o wsparciu finansowym 
miasta Tarnowa. 
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Zadanie 45.8 

Obszar współpracy  Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 

„Nikt mi nie powiedział” Kampania 
profilaktyczna z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi  
i innym uzależnieniom 

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

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.700 zł 

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

10.000 zł/93 % 

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

100 zł/1 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  600 zł/6 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

40/30 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

300 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 2.400 

internautów, 5.000 uczestników 
szkoleń prowadzonych przez 

policjantów Komendy Miejskiej Policji  
w Tarnowie 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kampania popularyzowała działania  
i postawy społeczne uświadamiające 
zagrożenie, jakie stanowią 
uzależnienia, zwłaszcza uzależnienie 
od alkoholu. W ramach kampanii 
zorganizowany został w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
im. Jana Szczepanika w Tarnowie 
konkurs na scenariusz filmu „Nikt mi 
nie powiedział” dotyczący profilaktyki 
uzależnień. Fundacja im. Jana 
Szczepanika realizująca kampanię 
zorganizowała i przeprowadziła 
warsztaty filmowe dla reżysera  
i aktorów występujących w filmie przy 
udziale profesjonalnego studia 
filmowego i aktorki, występującej  
w fabularyzowanym serialu „W 11”  
w roli nadkomisarza policji zajmującej 
się na planie serialu problematyką 
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uzależnień. Podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego (23 
czerwca) został zorganizowany w auli 
PWSZ w Tarnowie premierowy pokaz 
filmu. Odbiorcami była młodzież 
szkolna oraz kadra nauczycielska 
ZSOT im. Jana Szczepanika w liczbie 
ok. 300 osób. Film został przekazany 
do wykorzystania w ramach realizacji 
programów profilaktyki uzależnień: 
Wydziałowi Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Tarnowie, radom 
pedagogicznym z tarnowskich szkół 
ponadpodstawowych, radom osiedli, 
tarnowskim nauczycielom i pedagogom 
za pośrednictwem Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, której 
został udostępniony przez fundację film 
oraz materiały szkoleniowe. 
Film zamieszczony został na stronie 
fundacji i Urzędu Miasta Tarnowa. Pod 
koniec stycznia 2018 r. film miał 2.400 
odsłon. Komenda Miejska Policji 
przekazała fundacji informację, że za 
pośrednictwem Komendy Powiatowej, 
Komendy Rejonowej oraz Gminnych 
Posterunków Policji film został 
zaprezentowany – przy okazji szkoleń 
profilaktycznych – ok. 5.000 osób. 

Promocja zadania 

Film „Nikt mi nie powiedział” zawiera 
informację: „Nikt mi nie powiedział” 
Kampania profilaktyczna z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi  
i innym uzależnieniom – jest 
współfinansowana z budżetu Miasta 
Tarnowa”. 
W auli PWSZ w Tarnowie podczas 
premierowego pokazu filmu znajdował 
się roll-up potwierdzający 
współfinansowanie z budżetu Miasta 
Tarnowa, a słowna informacja  
o współfinansowaniu została 
przekazana uczestnikom zdarzenia 
przez Dyrektor ZSOiT. 
Informacja o Kampanii  
i współfinansowaniu z budżetu Miasta 
Tarnowa znajduje się na stronie 
fundacji.  
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Zadanie 45.9 

Obszar współpracy Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania Tarnowska Noc Debaty 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 6.909,26 zł 

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

5.000 zł/72,37% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.920 zł/27,79% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 4.989,26 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niewykorzystanie środków 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

12, w tym 11 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 64 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Tarnowska Noc Debaty to innowacyjny 
na skalę Polski pomysł zorganizowania 
turnieju debat oksfordzkich 
rozgrywanego nocą. Do tej pory nikt  
w naszym kraju nie zorganizował 
podobnego przedsięwzięcia. 
Tarnowskie środowisko debatanckie, 
dzięki dużej liczbie sukcesów na miarę 
ogólnopolską, stało się mocno 
rozpoznawalne. Liczba drużyn, które 
wzięły udział w Tarnowskiej Nocy 
Debaty: 16. Odbyło się łącznie  
15 debat, nad przebiegiem których 
czuwało łącznie 11 wolontariuszy pod 
przewodnictwem Magdaleny Wajdy, 
członkini zarządu Stowarzyszenia 
„Nowe Przestrzenie”. Całość działań 
odbywała się w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych  
w Tarnowie. Szkoła udostępniła 
nieodpłatnie 5 sal lekcyjnych i salę 
gimnastyczną. 

Promocja zadania 

Popularyzacja Tarnowa jako polskiego 
bieguna kultury słowa poprzez 
zorganizowanie pierwszego w Polsce 
ogólnopolskiego turnieju debat 
oksfordzkich rozgrywanego nocą; 
upowszechnienie wiedzy na temat 
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debat oksfordzkich w Polsce; promocja 
Tarnowa jako miasta sprzyjającego 
edukacji nieformalnej. 

 
Zadanie 45.10 

Obszar współpracy  Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania 
Wakacyjne kino w Parku 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 15.165 zł 

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

10.000 zł/58% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 7.380 zł/49% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.785 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
mniejsze koszty ze względu na 

promocyjne ceny licencji na filmy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

15 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 4.500 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

3 seanse kinowe. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje 
internetowe. 

 
Zadanie 45.11 

Obszar współpracy 
Nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania Akademia Rozwoju Talentu – ART 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.345 zł 

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

10.000 zł/88,14% 

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

0 zł 
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Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.345 zł/11,86% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

8, w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 35 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W projekcie brało udział 35 dzieci  
z Mościc w trzech grupach 
artystycznych: plastyczna, muzyczna  
i teatralna. Zrealizowano łącznie 78 
godzin zajęć pozalekcyjnych, które 
były prowadzone przez 
profesjonalnych nauczycieli; zajęcia 
były prowadzone raz w tygodniu  
w sobotę pełne 2 godziny; 
zrealizowano jedno przedstawienie 
publiczne, uczestnicy projektu mieli 
również spotkania/konsultacje 
specjalistyczne czyli spotkania  
z osobami które w danej dziedzinie są 
profesjonalistami. 

Promocja zadania 

Informacje o zadaniu można znaleźć na 
stronie internetowej Stowarzyszenia 
„KANON” 
www.stowarzyszeniekanon.pl; na 
stronie internetowej Stowarzyszenia 
„KANON” znajduje się logo Miasta 
Tarnowa i informacja o treści 
Akademia Rozwoju Talentu ART. 
Podczas trwania całego projektu 
uczestnicy zadania jak i ich rodziny 
oraz inne osoby przebywające  
w budynku MOST były ustnie 
informowane o fakcie dofinansowania 
realizacji zadania przez zleceniodawcę; 
w holu MOST znajduje się tabliczka  
z informacją o tym, że Stowarzyszenie 
„KANON” było w 2017 partnerem 
Miasta Tarnowa w realizacji zadania 
publicznego. 
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Zadanie 45.12 

Obszar współpracy Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania 

Przeprowadzenie kursów pro 
obronnych z elementami strzeleckimi 

w szkołach ponadgimnazjalnych 
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 11.650 zł 

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

10.000 zł/85,84% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.650 zł/14,16% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

6, w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Nabycie przez młodzież dwóch szkół 
(60 osób, ponad 100 godz. lekcyjnych) 
wiedzy i umiejętności praktycznych 
sprawdzanych na każdych zajęciach 
quizem ustnym, zagadkami 
tematycznymi oraz kontrolą 
umiejętności manualnych ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa podczas obsługi broni 
krótkiej i długiej; zrealizowano pełny 
zakres zajęć teoretycznych  
i praktycznych, zajęcia prowadzili 
profesjonalni wykładowcy z niezbędną 
wiedzą i umiejętnościami. Wszystkie 
zajęcia prowadziło 3 aktywnych 
członków tarnowskiego „SOKOŁA”, 
co daje gwarancję ciągłości 
ewentualnych kolejnych działań  
i profesjonalizmu popartego 
odpowiednimi postawami 
obywatelskimi i patriotycznymi. 

Promocja zadania 

Zamieszczenie informacji: „Projekt 
współfinansowany z budżetu Miasta 
Tarnowa” w publikacjach, 
ogłoszeniach, wystąpieniach 
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publicznych, w wzmiankach dla 
mediów i na wszelkich nośnikach 
reklamowych dot. realizowanego 
zadania (roll-up) oraz w widocznym 
miejscu jego realizacji; zamieszczenie  
na pismach i drukach wysyłanych 
przez stow. informacji: „Polskie Tow. 
Gim. SOKÓŁ- Świat Pracy jest w 2017 
r. partnerem Miasta Tarnowa  
w realizacji zadania publicznego  
z zakresu Edukacji”. Zamieszczenie na 
własnej stronie internetowej krótkich 
informacji, relacji, zdjęć na temat 
realizowanego zadania. 

 
Zadanie 45.13 
Obszar  współpracy  Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa zadania 

Organizacja konferencji pt. 
„Rehabilitacja na różnych etapach 

rozwoju niepełnosprawności-
problemy wolontariatu  

w środowisku osób 
niepełnosprawnych ruchowo” 

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

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.440,18 zł 

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

5.000 zł/67% 

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

2.080,18 zł/28% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 360 zł/5% 
Wkład rzeczowy organizacji 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 5.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

6, w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 135 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Konferencja odbyła się 5 października 
2017 r. w sali konferencyjnej 
Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  W konferencji 
wzięło udział 135 osób oraz 3-ech 
wolontariuszy asystentów osób 
niepełnosprawnych. Na podstawie 
doświadczeń zebranych podczas 40-
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letniej działalności Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem 
Oddział w Tarnowie przedstawiono 
problemy osób niepełnosprawnych 
ruchowo, a także problemy 
wolontariatu. Podczas konferencji 
omówiono potrzebę większej 
aktywności osób niepełnosprawnych  
w życiu społecznym. 

Promocja zadnia 
Promocja zadania realizowana była  
w formie plakatów i zaproszeń 
promujących konferencję. 

 
Zadanie 45.14 

Obszar współpracy 

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania 
promuj ące, kreujące i eksponujące 

markę miasta 
Nazwa zadania Filmuj Tarnów 1.0 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 13.000 zł 

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

10.000 zł/76,92% 

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

1.500 zł/14.19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.500 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

2 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 0 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Osiągnięto wszystkie zakładane 
ilościowe rezultaty projektu:  
- audyt wstępny, 
- wykonanie 550 lokalizacji ukazujące 
najciekawsze 33 lokacje filmowe  
w Tarnowie, 
- przygotowano 72 stronicowy katalog 
lokacji filmowych wraz ze wstępem  
w wersji pdf, 
- przygotowano wysokiej jakości 
makietę preprodukcyjną katalogu ( 68 
stron plus okładka). 
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Promocja zadania 

Umieszczenie logotypu promocyjnego, 
wraz z informacją oraz słowem 
wstępnym prezydenta w katalogu 
lokalizacji filmowych. 

 
Zadanie 45.15 

Obszar współpracy  Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 

„Tarnów przeciw dopalaczom – 
Tarnowski Dzień Profilaktyki 

Uzależnień” Kampania 
profilaktyczna z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii  
i innym uzależnieniom 

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

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.700 zł 

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

8.000 zł/92 % 

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

100 zł/1% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  600 zł/7 % 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 8.000 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

40/30 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 250 osób - uczestników konferencji 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kampania miała na celu popularyzację 
działań uświadamiających zagrożenie 
jakie stanowią narkotyki, zwłaszcza 
dopalacze, a także inne środki 
psychoaktywne. Poprzez kampanię jej 
realizatorzy chcieli wpłynąć na 
zmniejszenie zjawiska uzależnień 
wśród tarnowskiej młodzieży, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zachowania środków ostrożności na 
imprezach młodzieżowych, 
spotkaniach rówieśniczych czy na 
imprezach masowych.  
Centralnym punktem kampanii była 
konferencja „Tarnów przeciw 
dopalaczom”, która odbyła się  
17 listopada na auli PWSZ  
w Tarnowie.  
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W konferencji udział wzięli 
nauczyciele i uczniowie tarnowskich 
placówek oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych, funkcjonariusze 
Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Tarnowie, 
pracownicy poradni specjalistycznych, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Tarnowskiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 
Ofiar Przemocy oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.  
Podczas konferencji odbyły się; 
projekcja filmu profilaktycznego „Nikt 
mi nie powiedział”, pokaz materiału 
typu collage przedstawiającego slajdy  
i filmiki ukazujące problemy związane  
z uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych, prezentacja scenki 
„Tato”, przygotowanej i opowiedzianej 
przez nastoletnią córkę alkoholika,  
pokaz chemiczny, obrazujący skład 
środków uzależniających,  
w szczególności dopalaczy; w sposób 
obrazowy przedstawione zostały 
również skutki, jakie dopalacze 
wywołują w organizmie człowieka 
(zdrowotne, rodzinne, społeczne, 
zawodowe), panel dyskusyjny,  
w którym uczestniczyli zaproszeni 
goście, w tym byli narkomanii z Polski 
i Irlandii. 
Realizatorzy kampanii przygotowali 
również materiały profilaktyczne: film 
profilaktyczny „Nikt mi nie 
powiedział”, komplet ulotek 
profilaktycznych dotyczących 
szkodliwego wpływu nikotyny  
i alkoholu na zdrowie osoby 
uzależnionej, a także destrukcyjne 
działanie narkotyków, w szczególności 
dopalaczy. 
Materiały rozdane zostały 
przedstawicielom uczestniczącym  
w konferencji. W konferencji udział 
wzięło 250 osób, a poprzez materiały 
profilaktyczne organizatorzy kampanii 
zaplanowali docelowo dotarcie do 
większości uczniów, nauczycieli  
i rodziców uczniów tarnowskich 
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placówek oświatowych.  

Promocja zadania 

W auli PWSZ podczas konferencji 
znajdował się roll-up potwierdzający 
współfinansowanie projektu  
z budżetu miasta Tarnowa, a słowna 
informacja o współfinansowaniu 
została przekazana uczestnikom 
zdarzenia przez Dyrektor ZSOiT, 
Informacja o Kampanii  
i współfinansowaniu z budżetu Miasta 
Tarnowa znajduje się na stronie 
fundacji. 

 
Zadanie 45.16 

Obszar współpracy  Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania 
85 lat tarnowskiej fotografii – 

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

1 / 1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.806,51 zł 

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

9.900 zł/67% 

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

1.706,51/12% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.200/22% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.900 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

8 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 450 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja wystawy. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, audycje radiowe, 
strona internetowa. 

 
Zadanie 45.17 
Obszar współpracy  Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa zadania 
Organizacja konferencji „Być 

rodzicem” Jak zadbać  
o zdrowy rozwój dziecka. 

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

1/1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 8.383,70 zł 

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

7.500 zł/84% 

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

233,70 zł/3% 
 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.100 zł/13% 
Wkład rzeczowy organizacji 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na kwotę 7.050 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższy niż zakładany koszt cateringu 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy 

9, w tym 2 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 170 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Konferencja odbyła się dnia 9 grudnia 
2017 w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej , zgromadziła 170 
uczestników (rodziców, pedagogów, 
wychowawców oraz studentów). 
Organizatorem konferencji było 
Stowarzyszenie „Mamy Tarnów”. 
Tematyka konferencji umożliwiła 
rodzicom zdobycie wiedzy na temat 
prawidłowego rozwoju fizycznego  
i psychicznego dziecka oraz 
podniesienie kompetencji 
rodzicielskich.  

Promocja zadnia 
Promocja zadania realizowana była  
w formie plakatów i zaproszeń 
promujących konferencję. 

 
Zadanie 45.18 

Obszar współpracy Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

Nazwa zadania „Profilaktyczne mikołajki dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych” 

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

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.997,25 zł 

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

10.000 zł/100% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.997,25 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
mniejsze wydatków związanych  
z zakupem materiałów i usług na 

realizację zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

15/11 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W ramach zadania przygotowano  
i przekazano dla 200 dzieci paczki 
świąteczne o wartości ok. 40 zł każda 

paczka. Ponadto przygotowano  
i przeprowadzono wspólną zabawę 

wraz z poczęstunkiem dla co najmniej 
120 dzieci. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Beneficjentami zadania były dzieci  
w wieku szkolnym, pochodzące  
z rodzin dysfunkcyjnych, korzystające 
m.in. z pomocy i wsparcia tarnowskich 
placówek wsparcia dziennego oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tarnowie. 
Profilaktyczne mikołajki dla dzieci  
z rodzin dysfunkcyjnych odbyły się 9 
grudnia  r. w ośrodku SIEMACHA 
Spot przy ul. XVI Pułku Piechoty 12. 
Adresatami zadania były dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych, korzystające 
m.in. z pomocy tarnowskich placówek 
wsparcia dziennego oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W trakcie zadania dzieci uczestniczyły  
w tańcach, zabawach animacyjnych  
i grach zespołowych. Spotkanie 
zawierało elementy profilaktyki  
tj. przedstawienie dzieciom 
alternatywnych form spędzenia 
wolnego czasu oraz pokazanie, że 
dobra zabawa nie musi zawierać 
alkoholu i innych środków 
odurzających. Podczas zabawy 
mikołajkowej przeprowadzona została 
krótka rozmowa profilaktyczna  
z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii  
i przemocy.  
Osiągnięte rezultaty to: przedstawienie 
dzieciom pozytywnych wzorców 
zachowania się poprzez 
przeprowadzenie rozmowy 
profilaktycznej z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
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narkomanii i przemocy, integracja 
dzieci z środowisk dysfunkcyjnych  
i defaworyzowanych, korzystających 
m.in. z oferty placówek wsparcia 
dziennego oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości oraz wiary  
w posiadane umiejętności, w oparciu  
o wykorzystanie posiadanych zasobów 
oraz przebieg procesów grupowych, 
wsparcie w zakresie zaspokojenia 
podstawowych potrzeb bytowych 
(przekazanie paczek żywnościowych 
dla dzieci), rozwój kompetencji 
komunikacyjnych oraz umiejętności 
wzajemnej współpracy, poprzez udział 
w zabawach animacyjnych.  

Promocja zadania 

Wszyscy uczestnicy zadania i ich 
rodziny zostali ustne poinformowani  
o fakcie dofinansowania realizacji 
zadania z budżetu miasta Tarnowa, na 
czas realizacji zadania stowarzyszenie 
Siemacha wypożyczyło z Urzędu 
Miasta Tarnowa i umieściło  
w widocznym miejscu roll-up 
potwierdzający współfinasowanie 
zadania z budżetu miasta, informacja  
o współfinansowaniu zadania z budżetu 
miasta została zamieszczona wraz z ze 
zdjęciami z realizacji zadania na 
stronie internetowej tarnow.pl, 
informacja o współfinansowaniu 
zadania z budżetu miasta została 
zamieszczona wraz z ze zdjęciami  
z realizacji zadania na facebooku 
placówki Siemacha Spot Gemini Park. 

 
Zadanie 45.19 

Obszar współpracy Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania III Radiowy Kiermasz Świąteczny 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.810 zł 

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

9.662 zł/98% 
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% całkowitego kosztu** 

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

148 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł/0% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.662 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

13 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.200 
Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zorganizowanie kiermaszu 
świątecznego. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, strona internetowa, 
informacje internetowe, informacje 
radiowe. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 45.20 

Obszar współpracy  

Pomoc społeczna, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i 

osób 
Nazwa zadania Wigilia dla Samotnych 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 
podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 21.114,38 zł 

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

10.000 zł/47% 

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

3.638,45 zł/17% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 7.500 zł/36% 
Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.975,93 zł 
Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższe koszty realizacji zadania 
Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 
wolontariuszy  

48/40 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 180 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Uczestnicy Wigilii dla Samotnych 
zintegrowali się podczas spotkania, 
poczuli mniej samotni i opuszczeni. 
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Stworzono świąteczną i rodzinną 
atmosferę. Dzieci i młodzież poprzez 
pomoc w organizacji spotkania 
rozwinęli wrażliwość na los drugiego 
człowieka. 

Promocja zadania 

Opracowano plakaty i materiały 
promocyjne, które rozpowszechniono 
na terenie miasta. Zamieszczono 
informację o wydarzeniu w lokalnych 
mediach: prasie, radiu, telewizji  
i stronach internetowych. Przekazano 
informację podczas ogłoszeń 
parafialnych w tarnowskich kościołach. 

 


