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                                                                                       Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2019 r. 

 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 
Zadanie 1 

Nazwa zadania Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 

Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/ liczba podpisanych umów* 

1/1 
umowa 2018-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 711.120 zł  
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

711.120 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 

711.120 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

16/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Z pomocy Domu dla Bezdomnych skorzystało ogółem 294 
osoby w wymiarze 35.473 osobodni, w tym:  
z pomocy Schroniska - 158 osób w wymiarze 29.968 
osobodni, z Noclegowni - 215 osób w wymiarze 5.505 
osobonocy, z Łaźni skorzystały wszystkie osoby 
zgłaszające się na noclegownię oraz inne osoby pozbawione 
możliwości dostępu do zabiegów higienicznych (kąpiel, 
wymiana odzieży, odwszawianie). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zapewniono całodobowe schronienie dla osób bezdomnych 
i innych zgłaszających się będących w trudnej sytuacji,  
w tym: zapewniono możliwość noclegu z całodziennym 
wyżywieniem, niezbędne lekarstwa, środki higieny 
osobistej, odzież i obuwie, organizację zajęć 
resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, psychologiczną, 
pomoc m.in. w podjęciu leczenia od uzależnienia,  
w sprawach związanych z poszukiwaniem pracy, 
ubezpieczeniem społecznym itp. 17 osób pracowało 
dorywczo podejmując prace krótkoterminowe zlecone przez 
prywatne osoby, a 7 osób pracowało na podstawie umowy  
o pracę. 11 osób zostało zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. 12 osób podjęło próbę usamodzielnienia 
się. 15 osób uczestniczyło w Indywidualnym programie 
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wychodzenia z bezdomności.  
W Noclegowni w okresie jesienno–zimowym zapewniono 
nocleg wraz z posiłkiem i ciepłym napojem; prowadzono 
łazienkę, w ramach której zapewniono: kąpiel, możliwość 
wyprania i wysuszenia odzieży oraz niezbędne środki 
czystości oraz sprzęt (m.in. pralkę, suszarkę, żelazko).  
Infrastruktura oraz wyposażenie Domu dla Bezdomnych 
Mężczyzn, w tym dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pozwoliło na zabezpieczenie wielu 
potrzeb osób bezdomnych, materialnych, w tym wsparcia 
opieki medycznej, prawnych, a także psychologicznych 
oraz duchowych. Działania realizowane na terenie Domu w 
pierwszej kolejności zabezpieczały podstawowe funkcje 
życiowe osób zagrożonych ze względu na warunki 
atmosferyczne jak również styl życia. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: umieszczenie informacji  
o finansowaniu zadania z budżetu Miasta Tarnowa  
w miejscu wykonywania zadania, informacja  
o finansowaniu zadania z budżetu Miasta Tarnowa została 
umieszczona na stronie internetowej wraz  
z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa, a także z linkiem 
do strony internetowej Miasta, wszyscy uczestnicy zadania  
i ich rodziny byli informowani o fakcie współfinansowania 
zadania ze środków budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 2 

Nazwa zadania 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 
mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 
Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 32.430,81 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

10.000 zł/31% 

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

8.732,88 zł/27% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 14.876,40 zł/46% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

8.821,53 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

Z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy niemożliwym 
było wykonanie 3 transportów żywności.  

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

121/117 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

3.160 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

PKPS: 
Wydano 31.101,66 kg żywności o wartości 163.905,08 zł 
dla najuboższych mieszkańców Tarnowa. Z pomocy tej 
skorzystało 3.014 osób. Poprawiono i utrzymano kondycję 
zdrowotną beneficjentów poprzez regularne udzielanie 
pomocy żywieniowej, złagodzono skutki ubóstwa  
i niedożywienia. Zaktywizowano młodzież szkolną oraz 
nauczycieli jako wolontariuszy podczas zbiórek żywności. 
Zorganizowano warsztaty pn. „Planowanie budżetu 
domowego” oraz „Jak nie marnować resztek jedzenia” 
PZERiI: 
W ramach realizacji zadania zorganizowano pomoc osobom 
starszym i chorym poprzez dostarczanie paczek 
żywnościowych. Wykonany został 1 transport żywności, 
którą następnie przekazano 146 osobom potrzebującym, 
będącym członkami PZERiI o niskich dochodach. 
Przekazano łącznie 6.212 kg żywności. 

Promocja zadania 

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

 
Zadanie  3 

Nazwa zadania 
Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków 
gorących jednodaniowych 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 23.840 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

40.000,00 zł/168% 
w tym 28.000 zł ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

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

3 zł/0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 23.837 zł 
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kwotę dotacji w tym 19.500 zł ze środków finansowych Wojewody 
Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Przygotowano i wydano łącznie 4.768 gorących posiłków 
oraz suchego prowiantu dla 60 osób. 

Promocja zadania 

Logo Tarnowa i informacja o współfinansowaniu przez 
Gminę Miasta Tarnowa kuchni i jadłodajni Schroniska dla 
osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn" jest 
umieszczona 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 wspieranego dla 
niepełnosprawnych intelektualnie kobiet 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1  
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 97.237 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

75.000 zł/77% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 22.237 zł/23% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

75.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

4 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Osobom przebywającym w mieszkaniu udzielono wsparcia 
ze strony specjalistów (opiekuna, terapeuty, psychologa 
oraz pracownika socjalnego), w funkcjonowaniu  
w codziennym życiu. Zapewniono warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze 
społecznością lokalną - sprzyjając rozwijaniu kontaktów 
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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 oraz na stronie 
internetowej, wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 
informowani o fakcie dofinansowania zadania ze środków 
budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 4b 

Nazwa zadania 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkania chronionego wspieranego dla 
niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1  
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 91.538 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

73.000 zł/80% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 18.538 zł/20% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

73.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania z budżetu Miasta Tarnowa  
w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 
internetowej, wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 



6 

informowani o fakcie dofinansowania zadania ze środków 
budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 4c 

Nazwa zadania 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
mieszkania chronionego treningowego dla osób 

usamodzielnianych 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 69.904 zł 

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

52.000 zł/74% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 17.904 zł/26% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

52.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

5/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

2 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: umieszczenie informacji  
o współfinansowaniu zadania z budżetu Miasta Tarnowa  
w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 
internetowej, wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 
informowani o fakcie dofinansowania zadania ze środków 
budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 5 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Zielona Przystań” (typ A i C) 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 
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Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 
umowa 2017-2019 

Całkowity koszt realizacji zadania 888.336 zł 

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

876.951 zł/99 % 
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/%** 11.385 zł/1 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

876.951 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

27/8 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

67 (45 typ C i 22 typ A) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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. Dzięki prowadzonym 
działaniom udzielono wsparcia osobom mającym poważne 
trudności w życiu codziennym, które wymagały pomocy  
i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym  
i społecznym, tj. osobom z różnymi postaciami otępienia, 
demencją starczą, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, 
zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami 
adaptacyjnymi oraz organiczną zmianą nastrojów, 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. Nastąpił wzrost aktywności psychoruchowej, 
oraz sprawności fizycznej uczestników poprzez codzienną 
działalność zarówno grupową i indywidualną w pracowni 
rehabilitacyjnej oraz wzrost umiejętności nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych, umiejętności funkcjonowania 
w grupie. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody Małopolskiego w miejscu 
wykonywania zadania oraz na stronie internetowej, wszyscy 
uczestnicy zadania i ich rodziny byli informowani o fakcie 
dofinansowania zadania ze środków finansowych 
Wojewody Małopolskiego wywiady w radiu, dystrybucja 
ulotek i plakatów w spółdzielniach mieszkaniowych 
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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 
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.533.393,23 zł 

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

1.425.834 zł/93% 
dotacja ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego 

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

94.490,93 zł/6% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 13.068,30 zł/1 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

1.425.834 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

29/5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

69 

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 rożnych formach terapii  
i zajęciach integracyjnych, które przyczyniły się do 
poprawy stanu zdrowia i rozwoju umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody Małopolskiego w miejscu 
wykonywania zadania oraz na stronie internetowej, 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 
umowa 2016-2019 

Całkowity koszt realizacji zadania 3.379.432,58 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

1.583.044 zł/47% 
dotacja ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego 

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

1.796.388,58 zł/53% 

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

1.583.044 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

64/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

83 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie przy  
ul. Robotniczej 4 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. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody Małopolskiego w miejscu 
wykonywania zadania oraz na stronie internetowej, 
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 
umowa 2016-2019 

Całkowity koszt realizacji zadania 715.960,61 zł 

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

221.903 zł/31% 
dotacja ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego 

Środki  finansowe własne 494.057,61 zł/69% 
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organizacji i z innych źródeł zł/ % 
całkowitego kosztu realizacji 
zadania**  
Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

221.903 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

11/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

17 

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, 
opiekuńczych, zdrowotnych, wspierających, religijnych  
i kulturalnych. Uczestnicy brali udział w wycieczkach, 
zawodach sportowych, zabawach, wyjściach do kina  
i teatru, występach artystycznych. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania ze 
środków finansowych Wojewody Małopolskiego  
w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 
internetowej, promowanie Domu poprzez imprezy 
integracyjne, rozsyłanie informacji o ofercie placówki do 
okolicznych powiatów. 

 

Zadanie 9 

Nazwa zadania 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.687.775,60 zł 

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

2.680.100 zł/99,71% 

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

7.000 zł/0,30% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.058 zł/0,039 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

2.679.717,60 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

hospitalizacja świadczeniobiorców 
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Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

304, w tym 209 opiekunek i obsługa 5 osób (4 
koordynatorów, 1 osoba do obsługi administracyjnej) 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

508 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, utrzymanie 
samodzielności odbiorców usług w środowisku 
zamieszkania, polepszenie jakości funkcjonowania  
w środowisku. 

Promocja zadania 

Zadanie było promowane przez umieszczenie na stronie 
internetowej PKPS oddział w Tarnowie informacji  
o realizacji zadania, o kwocie przyznanej dotacji oraz  
źródle finansowania. Ponadto na temat zadania 
przekazywana była ustna informacja osobom 
zainteresowanym. 

 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 
Zadanie 10 

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* 

3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.159.277,22 zł 

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

883.200 zł/76% 

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

198.280 zł/17% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 82.960 zł/7% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

878.037,22 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

mniejsze wydatków związane z zakupem materiałów  
i usług na realizację zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

31/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

230 miejsc dotowanych z budżetu GMT/ 165 dzieci 
skorzystało z zajęć w placówkach 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Na terenie Miasta Tarnowa w 2019 r. działy 3 placówki 
wsparcia dziennego w formie specjalistycznej prowadzone 
przez: Stowarzyszenie ,,Siemacha”,  Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji Tarnowskiej i Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży KANA.  
Placówki działały od poniedziałku do piątku, przez co 
najmniej 4 godziny dziennie, przez cały rok, 
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w dni robocze (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 
wolnego czasu, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowe, 
zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne oraz profilaktyczne. Dzieci 
w trakcie pobytu w placówce otrzymywały również posiłek 
dostosowany do pory dnia. Prowadzona była także 
współpraca z rodziną i szkołą dziecka. 
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, rozwój zainteresowań, zmniejszenie skutków 
zaniedbań środowiskowych, 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, wraz z herbem Tarnowa oraz podaniem 
wysokości środków otrzymanej dotacji, na stronie 
internetowej/facebook organizacji prowadzących placówki 
zamieszczono informację o współfinansowaniu zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa wraz informacją o wysokości  
środków otrzymanej dotacji, herb Miasta Tarnowa wraz  
z linkiem do głównej strony internetowej Miasta 
www.tarnow.pl, na stronie internetowej organizacji 
prowadzących placówki zamieszczano krótkie informacje  
i zdjęcia z realizacji zadania, ustnie informowano 
uczestników zadania i ich rodziny o fakcie dofinansowania 
działalności placówki ze środków budżetu Miasta Tarnowa, 
w przypadku zorganizowanych uroczystości były  
w widocznym miejscu umieszczane roll-upy (wypożyczone 
z UMT) potwierdzające współfinansowanie zadania  
z budżetu Miasta Tarnowa, promowano ważne wydarzenia 
z życia placówek w lokalnych publikacjach prasowych oraz 
mediach internetowych (np. miesięcznik Tarnów.pl, 
www.tarnow.pl, Niezależny Serwis Informacyjny KADR). 
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

Zadanie 11 
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 
umowa 2019-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 864.634,31 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

869.992,56 zł/99,88 % 

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

200 zł/0,02% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 840 zł/0,10% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

863.594,31 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższy koszt prowadzenia punktu  w części pokrytej  
z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

15/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

W 2019 r. opieką objęto 2.395 osób dowiezionych do 
Punktu przez Policję (954 osoby), Straż Miejską (1.363 
osoby)  i z SOR-u (78 osób). 1.578 osób dowiezionych do 
wytrzeźwienia to osoby bezdomne. Badania lekarskie 
zapewniono ponadto 2.511 osobom zatrzymanym, które 
następnie zostały umieszczone w Pomieszczeniach dla Osób 
Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, 
Narutowicza 6). Zgodnie z podpisaną umową ze Szpitalem 
Wojewódzkim św. Łukasza     w Tarnowie, koszt transportu 
osób nietrzeźwych z SOR-u pokryty był 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 w Punkcie i dokonanie zabiegów higieniczno-
sanitarnych. 
Ponadto współpracowano z Domem dla Bezdomnych 
Mężczyzn, Policją, SOR oraz Strażą Miejską.  
W ramach realizacji działań profilaktycznych 
przeprowadzono rozmowy z osobami pozostającymi do 
wytrzeźwienia oraz ich rodzinami  i bliskimi, w trakcie 
których: motywowano do wychodzenia z bezdomności, 
udzielono informacji o placówkach, w  których można 
uzyskać pomoc medyczną i terapeutyczną, udzielono porad 
w przypadku występowania przemocy w rodzinie. 
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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 312 godzin, psychologa – 2 godziny 
tygodniowo + 1 godzina wolontariatu 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 FB. Przy 
wejściu do budynku Punktu, na ścianie zewnętrznej oraz  
w pokoju koordynatora znajdują się tabliczki informujące, 
że projekt realizowany w obiekcie, jest współfinansowany  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 12 

Nazwa zadania 

Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz 
udzielanie pomocy psychologicznej osobom  

w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków w komunikowaniu się 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 110.388,02 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

45.000,00 zł/41% 

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

1.863,02 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 63.525 zł/57% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

45.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

45/45 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.796 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Osobom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych udzielano informacji i psychologicznego 
wsparcia za pośrednictwem Telefonu Zaufania oraz pomocy 
udzielanej w Poradni Specjalistycznej. W ramach realizacji 
zadania osoby potrzebujące mogły skorzystać z porad: 
psychologa, pedagoga, prawnika, duszpasterza dietetyka, 
seksuologa, mediatora czy egzorcysty. 
W ramach profilaktycznej działalności przeprowadzono  
7 webinariów oraz 7 wideoczatów. Webinaria poruszały 
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następujące tematy: Prawdziwa a toksyczna przyjaźń, 
Przemoc rówieśnicza - co robić gdy jest się osobnikiem 
omega?, Gry online - jak grać by nie dać się zniewolić?, Jak 
uczyć się skutecznie i pokonać problemy z nauką? Dobry  
i zły stres - jak się nie dać?, Szkodliwe nawyki - jak z nimi 
skutecznie walczyć? Uwikłani w pornografię -  drogi 
wyjścia.   

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, 
systematyczne umieszczanie informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy na profilu FB, 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  pismach  
i ulotkach informacyjnych. 

 
Zadanie 13 

Nazwa zadania 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci                 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,  w tym  

w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami                      
i przemocą 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 26.600 zł 

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

25.000 zł/94% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.600 zł/6% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

25.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 (uczniowie szkół podstawowych w wieku  
od 8 do 14 lat) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Kolonię przeprowadzono zgodnie z programem kolonii oraz 



16 

(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

programem socjoterapeutycznym. Wypoczynek był 
skoncentrowany wokół różnorodnych działań 
wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę 
uzależnień i przemocy. Szczególny nacisk położony został 
na dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości  stosowania 
środków psychoaktywnych oraz na temat konsekwencji 
stosowania przemocy. Realizowany program 
socjoterapeutyczny miał ponadto na celu zwiększenie 
umiejętności współżycia społecznego, rozwój akceptacji 
siebie i innych oraz rozwój zdolności empatii. Cele 
szczegółowe programu socjoterapeutycznego  osiągnięte 
przez uczestników kolonii to: poprawa umiejętności dbania 
o zdrowie psychiczne i fizyczne, wzmocnienie nawyków 
zdrowego stylu życia, stworzenie atmosfery dającej 
uczestnikom kolonii poczucie zaufania, bezpieczeństwa, 
ciepła, radości, odpoczynek od codziennych problemów, 
pobyt w środowisku bez uzależnień  i przemocy, rozwój 
zainteresowań i talentów: plastycznych, muzycznych, 
sportowych, krajoznawczych, turystycznych, historycznych, 
poszerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia. 
W trakcie trwania 10- dniowej kolonii, zorganizowano 
szereg wycieczek do Żywca, Koniakowa, Wisły Istebnej, 
Wisły Jaworzynki, Węgierskiej Górki, na baranią Górę, 
Małą Baranią i Halę Boracza. Podczas wycieczek dzieci 
poznały nowe nieznane im zakątki naszego kraju, piękno i 
historię Beskidu Śląskiego.  
Każde dziecko otrzymało wyprawkę (ubiory sportowe, 
obuwie, bieliznę osobistą, plecaki, worki sportowe)                
o wartości ok. 250 zł. 

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

 
Zadanie 14 

Nazwa zadania 

Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym  

w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami                    
i przemocą 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 16.420 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

10.000 zł/60% 

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

4.600 zł/28% 
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Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.000 zł/12% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

9.820 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższy koszt części półkolonii pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

7/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

30 (uczniowie szkół podstawowych w wieku  
od 8 do 13 lat) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 
programem półkolonii, który zawierał program 
profilaktyczny. Program ten zrealizowany został              
w oparciu o spotkania tematyczne - profilaktyczne i zajęcia 
sportowe, a  skupiony był głównie na przeciwdziałaniu 
uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, jak: 
nikotyna, alkohol, narkotyki, głównie dopalacze). Dużo 
uwagi poświęcono także zagrożeniom jakie niesie przemoc 
w rodzinie i przemoc rówieśnicza. Pozostałe cele półkolonii 
to: integracja w grupie,  kształtowanie umiejętności 
współpracy (tolerancja, asertywność), kształtowanie postaw 
i wskazanie wartości koniecznych do osobowego rozwoju, 
promocja zasady fair play, rozwijanie zainteresowań, 
twórczego myślenia, zdolności manualnych, artystycznych, 
kreatywności, nauka pływania, wspinaczka na ściance, 
karate. 
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, hali sportowej TOSiR przy ul. Krupniczej. 
Zorganizowany został całodzienny wyjazd do Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego i Muzeum Archeologicznego  
i Rezerwatu „Krzemionki” oraz wycieczki do zamku  
w Nowym Wiśniczu i Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej. 

Promocja zadania 

Informacja o półkolonii  „Profilaktyka poprzez sport” 
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 

Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-
edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi 

i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych  
i społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 
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Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.450 zł 

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

10.000 zł/69% 

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

450 zł/3% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.000 zł/28% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

30/12 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Zorganizowano kampanię „Sztuka życia bez nadużycia”. 
Badaniami ankietowymi objęto 554 osoby, w tym 23 
pracowników sklepów sprzedających alkohol.  
W happeningu podsumowującym kampanię udział wzięło 
3.000 przechodniów, 3.000 uczniów oraz 50 nauczycieli. 
Dystrybucją materiałów profilaktycznych objęto ok.                   
100 instytucji, szkół, placówek oświatowych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, rad dzielnicowych, poradni, 
MOPS-u, tarnowskich parafii. Organizatorzy przyjmują, że 
materiały dotarły do ponad 4.000 osób. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W ramach kampanii przeprowadzone zostały badania 
ankietowe na temat zjawiska uzależnień od alkoholu wśród 
uczniów tarnowskich szkół i dorosłych mieszkańców 
Tarnowa. Na podstawie zebranego materiału opracowana 
została broszura informacyjna, która została rozesłana do 
placówek oświatowych, Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych, Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Straży Miejskiej, 
placówek służy zdrowia, rad osiedli, tarnowskich parafii, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tarnowskiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 
Przemocy. Organizatorzy kampanii sporządzili listę 
ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych od alkoholu na terenie  Tarnowa. 
Podsumowaniem kampanii był happening połączony  
z formami parateatralnymi. Happening odbył się w dniu 27 
września 2019 r., w godz. 13.00-19.00. Organizatorzy 
happeningu przeciwstawili środowisko promujące zdrowy 
styl życia środowisku patologicznemu, dotkniętemu 
alkoholizmem i innymi uzależnieniami. W trakcie trwania 
happeningu wolontariusze kampanii rozdawali ulotki 
profilaktyczne i nawiązywali z przechodniami dialog na 
temat uzależnień od środków psychoaktywnych, głównie 
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alkoholu. 

Promocja zadania 

Informacja o kampanii „Sztuka życia bez nadużycia” 
została zamieszczona na stronie szczepanik.zso.tarnow.pl 
wraz z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  z 
budżetu Miasta Tarnowa.                      

 
Zadanie 16 

Nazwa zadania 

Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-
edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi 

i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych  
i społecznych spowodowanych przez narkotyki, ze 

szczególnym uwzględnieniem dopalaczy 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 16.350 zł 

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

10.000 zł,61% 

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

350 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 6.000 zł/37% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

23/14 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

Zorganizowano kampanię „Znak zakazu dla narkomanii  
i dopalaczy”. Badaniami ankietowymi objęto 554 osoby,  
w tym 23 pracowników sklepów sprzedających alkohol.  
W konferencji podsumowującej kampanię udział wzięło 
200 osób. Dystrybucją materiałów profilaktycznych objęto 
ok. 100 instytucji, szkół, placówek oświatowych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, rad dzielnicowych, poradni, 
MOPS-u, tarnowskich parafii. Organizatorzy przyjmują, że 
materiały dotarły do ponad 4.000 osób. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W ramach kampanii przeprowadzone zostały badania 
ankietowe na temat zjawiska uzależnień od narkotyków, ze 
szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Ankietę 
przeprowadzono wśród uczniów tarnowskich szkół  (226 
osób) i dorosłych mieszkańców Tarnowa (288 osób). Na 
podstawie zebranego materiału opracowana została 
broszura informacyjna, która została rozesłana do szkół, 
placówek oświatowych i placówek opiekuńczo -
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wychowawczych.  
Podsumowaniem kampanii była konferencja profilaktyczna, 
w której udział wzięli przedstawiciele: placówek 
oświatowych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Tarnowie, Straży Miejskiej, placówek służy 
zdrowia, rad osiedli, tarnowskich parafii, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Tarnowskiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy. Na 
konferencji przedstawione zostały wyniki i wnioski  
z przeprowadzonej ankiety nt. zagrożenia narkomanią                  
i dopalaczami w Tarnowie. Prelegenci z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Straży 
Miejskiej oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnień przy Szpitalu Św. Łukasza  
w Tarnowie określili skalę zagrożenia zjawiskiem 
narkomanii w Tarnowie i omówili podejmowane działania 
profilaktyczne. 

Promocja zadania 

Informacja o kampanii „Znak zakazu dla narkomanii  
i dopalaczy” została zamieszczona na stronie 
szczepanik.zso.tarnow.pl/ wraz z adnotacją, że półkolonia 
była współfinansowana  z budżetu Miasta Tarnowa.                     

 
Zadanie 17 

Nazwa zadania 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych 
dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie 
działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie 

zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 18.037,40 zł 

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

19.500 zł/108% 
dotacja ze środków Unii Europejskiej 

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 

18.037,40 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

w realizacji zadania miało wziąć 14 osób,  
zgłosiło się 12 osób 
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Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

12 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Uczestnicy otrzymali pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej 
wyboru lub zmiany zawodu. Nastąpił wzrost zdolności do 
zatrudnienia uczestników zajęć. Wyposażono uczestników 
zajęć w kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Nastąpiła 
integracja zawodowa uczestników. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji, że zadanie publiczne jest 
finansowane w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 
wszystkich materiałach i dokumentach związanych  
z realizacją zadania oraz w widocznym miejscu jego 
realizacji. Informowanie uczestników zajęć, że zadanie 
publiczne jest finansowane w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
Zadanie 18 
Nazwa zadania Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 
Liczba złożonych ofert 61) 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

5 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów* 

6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 106.175,66 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

99.000/93% 

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

7.175,66 zł/7% 

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

99.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy 

40 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

151 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W programie realizowanym przez Stowarzyszenie Klub 
„Amazonka” uczestniczyło 49 kobiet. W ramach zadania 
wykonano: 45 serii masaży dla 33 amazonek, 46 zabiegów 
tapingu dla 27 amazonek, 23 godziny ćwiczeń na basenie,  
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w których uczestniczyło 15 amazonek, 31 godzin ćwiczeń 
na sali, z których skorzystały 44 amazonki, 5 godzin terapii 
psychologicznej, z której skorzystały 2 amazonki. 
Rehabilitacją medyczną ogólnoustrojową poprawiającą 
sprawność manualną i lokomocję  przez Tarnowskie 
Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” 
objętych było 14 osób. Każda osoba skorzystała z 10 zajęć 
rehabilitacyjnych. Łącznie przeprowadzono 140 godzin 
zajęć rehabilitacyjnych. 
Ww. rehabilitacja prowadzona była również Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem dla 16 osób. Lekarze 
przeprowadzili badania wstępne 16 osób-16 godz., 
rehabilitanci przepracowali z 16 osobami 80 godz., 
rehabilitant muzykoterapii przepracował z 16 osobami 40 
godz., z porad psychologa skorzystało 5 osób- 5 godz.,  
w spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 12 osób- 4 godz, 
porady udzielone 16 osobom przez rehabilitanta do 
dalszych ćwiczeń w warunkach domowych.  
Rehabilitacją domową przez Polskie Towarzystwo Walki  
z Kalectwem objęto 29 osób. W ramach tego zadania  
lekarze przeprowadzili badania lekarskie u  29 osób (29 
godz.).zabiegi rehabilitacyjne odbywały się w serii po 10 
zabiegów trwających 1 godz., (łącznie 290 godz). 
Wsparciem psychologicznym objętych zostało 10 osób.  
W czasie wizyty lekarskiej w domu pacjenta 29 osób 
zostało objętych edukacją zdrowotną. 
Rehabilitacją domową przez Stowarzyszenie „Aktywni dla 
Zdrowia” objętych zostało 29 osób. Zrealizowano 29 
świadczeń z zakresu domowych wizyt lekarskich, 290 
świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych, 
6 świadczeń z zakresu terapii psychologicznej w warunkach 
domowych, 7 świadczeń z zakresu pielęgniarskiej edukacji 
zdrowotnej. 
Rehabilitacją domową przez Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie objętych 
zostało 14 osób.  W domu pacjenta realizowana była 
rehabilitacja domowa ( 14 osób skorzystało z dwóch serii 
po 7 zabiegów), odbyło się również 14 wizyt lekarskich, 14 
porad psychologicznych. Ponadto 14 pacjentów  zostało 
objętych edukacją zdrowotną. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była między innymi w lokalnej 
rozgłośni radiowej RDN Małopolska, poprzez informację 
serwisową oraz publicystyczny materiał magazynowy na 
antenie Radia ESKA, reklamy w lokalnej prasie, plakaty, 
ulotki informacyjne, strony internetowe. Informacje 
zawierały zapis o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 
Tarnowa. 

1) oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym  
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Zadanie 19 
Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
Liczba złożonych ofert 31) 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

3 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów* 

3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania                                     39.057,44zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta  Tarnowa na 
realizację zadania z/% całkowitego 
kosztu** 

36.000 zł/92% 

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

3.057,44 zł/8% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 3.057,44 zł 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę 

36.000 zł  

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy  

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy 

14 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Przeprowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Tarnowie dla 10 dzieci zajęć rehabilitacyjnych (70 
godz.), zajęć psychologicznych (70 godz.), zajęć 
rewalidacyjno- pedagogicznych (70 godz.), terapii 
logopedycznej (70 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  dla 10 dzieci. W ramach realizacji zadania z zakresu 
zdrowia publicznego zostały przygotowane i zrealizowane 
zajęcia rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej,  
w tym ćwiczenia korekcji wad postawy, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka, zajęcia 
grupowej terapii zajęciowej i z zakresu pedagogiki 
specjalnej, zajęcia logopedyczne wraz z instruktażem dla 
rodziców lub dla opiekunów prawnych koniecznym do 
pracy z dzieckiem w warunkach domowych. W ramach 
edukacji prozdrowotnej w zakresie prawidłowego żywienia 
dziecka z zespołem Downa została przygotowana ulotka. 
Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”  
zajęć dla 10 dzieci. W ramach zadania odbywały się zajęcia 
logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, indywidualna 
terapia. W czasie zajęć integracji sensorycznej niwelowano 
zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego. 
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Specjalista zastosował standardowe metody pracy  
z dzieckiem- bujanie się, zabawę ściskania różnych 
przedmiotów. Ćwiczenia przyczyniły się do rozwijania 
percepcji i współpracy między zmysłami, a co za tym idzie 
przyniosły poprawę sprawności w zakresie dużej i małej 
motoryki, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowo- 
przestrzennej.  

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. Informacje zawierały 
zapis o wsparciu finansowym z budżetu Miasta Tarnowa. 

1) oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym  
 

Zadanie 20 

Nazwa zadania 
Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych  

i dzieci w wodzie 
Liczba złożonych ofert 21) 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje/liczba podpisanych umów*  

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 21.011,91 zł 

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

19.900,00 zł/95% 

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

1.111,91 zł/5% 

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

19.900 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy 

10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

25 (9 osób dorosłych i 16 dzieci) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Terapią i rehabilitacją w wodzie przez Fundację „RuszSię!” 
objętych zostało 25 osób w tym 16 dzieci. W ramach 
zadania prowadzono zajęcia grupowe. Przeprowadzono  
10 zajęć po 1 godzinie dla każdej z czterech grup. Łącznie 
odbyło się 40 godzin zajęć.  

Promocja zadnia 

Promocja zadania odbywała się za pośrednictwem strony 
internetowej oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Ponadto rozwieszono 30 plakatów 
informacyjnych i rozprowadzono broszury informacyjne. 

1) oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym  



25 

Zadanie 21 

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 49.196 zł 

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

0 zł 
wkład miasta to użyczony sprzęt medyczny 

 którego cena zakupu wynosiła 132.303,09 zł  

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

8.700,zł/18% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 23.496 zł/48% 
Wkład rzeczowy organizacji 17.000 zł/34% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę 

nie dotyczy 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy 

16/16 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

65 

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, 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 65 osobom. 
Ponadto wolontariusze udzielali instrukcji w zakresie 
wykorzystania wypożyczanego sprzętu medycznego oraz 
zajmowali się konserwacją, dezynfekcją i naprawą 
uszkodzonego sprzętu. 

Promocja zadnia 
Promocja wypożyczalni sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego prowadzona była w formie informacji 
zamieszczonej w siedzibie stowarzyszenia.   
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Zadanie 22 

Nazwa zadania Prowadzenie na terenie Gminy miasta Tarnowa 
mieszkania wspomaganego 

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

Całkowity koszt realizacji zadania 39.702,51 zł 

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

40.032,12 zł/100,08% 
13.573,15 zł z środków unii Europejskiej, 1.596,84 zł 
budżetu państwa, 24.862,13 z budżetu Gminy Miasta 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.050 zł/3% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

38.652,51 zł 
13.573,15 zł ze środków Unii Europejskiej, 1.596,84 zł  

z budżetu państwa, 23.482,52 zł z budżetu Gminy Miasta 
Tarnowa 

Przyczyny niewykorzystania środków 
dotacji 

koszty utrzymania lokalu (czynsz media) były niższe  
od planowanych  

Liczba osób realizujących zadanie, w 
tym liczba wolontariuszy 4/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 4 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania objęto wsparciem osoby 
niepełnosprawne zamieszkałe w mieszkaniu 
wspomaganym. Zapewniono im wsparcie psychologiczne, 
a także pomoc w załatwianiu codziennych spraw. 
Opiekunowie udzielający wsparcia mieszkańcom 
przepracowali 1.460 godzin ( 4 godziny dziennie),  
a pracownik socjalny 208 godzin ( 2 godziny w miesiącu). 

Promocja zadnia 

Promocja prowadzona była w formie informacji na stronie 
internetowej Miasta, a także na tablicy ogłoszeń w Biurze 
Zarządu Rejonowego PKPS. Ponadto uczestnicy zadania  
i ich rodziny byli informowani o fakcie dofinansowania 
zadania z poszczególnych źródeł. 

 
Zadanie 23 

Nazwa zadania 
Prowadzenie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi  
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 43.139,42 zł 

Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 

77.175 zł/179% 
64.621,69 zł ze środków Unii Europejskiej, 12.053,31 zł  
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realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

z budżetu państwa, 500 zł z budżetu Gminy Miasta 
Tarnowa 

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

36 zł/0,08% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

43.103,42 zł 
36.327,56 zł ze środków Unii Europejskiej, 6.775,86 zł  

z budżetu państwa 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

ze względu na brak możliwości przekazania organizacji 
lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie wspomagane usługi 
prowadzone były wyłącznie w miejscu zamieszkania osób 

niepełnosprawnych. 
Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

8 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! 
Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja 
zadania publicznego polegała na organizacji 
i prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Tarnowa usług 
mieszkalnictwa wspomaganego zgodnie ze Standardem 
usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi wypracowanym 
w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
realizacji zadania 4 osoby z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi otrzymały wsparcie specjalistów (trenera, 
psychologa, pracownika socjalnego pedagoga specjalnego, 
doradcy zawodowego, opiekuna, asystenta i mentora), które 
umożliwiło zdobywanie umiejętności prowadzących do 
niezależnego i w miarę możliwości samodzielnego 
funkcjonowania  w społeczności lokalnej. Wsparciem 
psychologa i doradcy zawodowego objęto także  
4 opiekunów uczestników zadania. Usługi realizowano 
głównie w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano przez cały okres realizacji, głównie 
przy wykorzystaniu ogłoszeń na tablicach w siedzibach 
realizatora, w biuletynie, na jego stronie internetowej oraz 
profilu Facebook. Wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 
byli informowani o źródle finansowania świadczonych 
usług. 
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Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

Zadanie 24 

Nazwa zadania 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych 

tarnowskich seniorów 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 19.985,45 zł 

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

20.000 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 

19.985,45 zł  

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższe koszty realizacji zadania  

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

58 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 37 zajęć edukacyjnych mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
miasta Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia, w których 
wzięło udział 58 osób. Ponadto udzielono 74 porady,  
z których skorzystało ponad kilkadziesiąt osób. Wsparcie  
w ramach zadania ma charakter trwały, gdyż osoby objęte 
zadaniem będą nabyte umiejętności  rozwijać we własnym 
zakresie w domu. Dzięki realizacji zadania zostały 
podniesione kompetencje cyfrowe tarnowskich seniorów  
i włączenie ich do społeczeństwa cyfrowego. 

Promocja zadania 

Promocja odbywała się głównie poprzez bezpośrednie 
informowanie lokalnych organizacji społecznych, 
osiedlowych i seniorskich oraz poprzez serwisy 
internetowe. Ponadto wszelkie informacje dotyczące 
działalności Fabryki przyszłości były publikowane  
w serwisach internetowych Stowarzyszenia „Miasta  
w Internecie”. 

 
 
 
 



29 

Zadanie 25 

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 444.058,07 zł 

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

400.000 zł/90 % 

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

208,07 zł/0 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 43.850 zł/10 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

400.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

40/25 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

755 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W ramach zadania zaktywizowano 755 seniorów w wieku 
powyżej 55 lat. Zrealizowano: 146 godzin warsztatów 
komputerowych, 199 godziny warsztatów językowych, 155 
godzin warsztatów artystycznych, 120 godzin zajęć 
tanecznych, 260 godzin zajęć Pilates/ Fitness/Zumba, 540 
godzin zajęć usprawniających z fizjoterapeutą, 73 godziny 
zajęć w ramach Mobilnego Centrum Aktywności 
Senioralnej, 4 spotkania z ciekawymi ludźmi, 10 wyjazdów 
integracyjnych, 7 imprez integracyjnych i 144 zajęcia na 
basenie.  
Zorganizowano obchody Tarnowskiego Tygodnia oraz Dnia 
Seniora. Ponadto odbyły się kampanie pn. „SOS dla życia”, 
„Nie daj się oszukać”, przygotowano także odblaski  
z hasłem „Widzimy się” i logo MCAS, które były 
rozdawane seniorom podczas spotkań klubowych,  
a seniorzy przekazywali je również swoim sąsiadom, 
członkom rodziny. Kluby działające w ramach wszystkich 
czterech centrów były czynne 5 razy w tygodniu przez 
minimum 4 godziny dziennie. 

Promocja zadania 

Przez cały okres realizacji zadania prowadzony był  
internetowy portal dla seniorów www.centrasenioralne.pl 
oraz strona Facebook Międzyosiedlowych Centrów 
Aktywności Senioralnej.  
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Zadanie 26 
Nazwa zadania Prowadzenie Klubu Seniora 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 60.185.33 zł 

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

59.999,99 zł/100 % 

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

185,34 zł/0 % 

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

59.999,99 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

22/20 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

33 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Klub Seniora był otwarty 5 razy w tygodniu po 4 godziny. 
Realizowane działania miały na celu przeciwdziałanie 
osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, 
zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu 
aktywności zawodowej oraz zwiększenie aktywności  
i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym. 
Realizowano również zajęcia mające na celu poprawę 
aktywności uczestników poprzez wyjścia do kina i teatru, 
muzeum, na wystawę, itp., zajęcia z  zakresu kultury 
fizycznej, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz  
z przedstawicielami służby zdrowia, jak również wyjazdy 
integracyjne, kulturalne, wycieczki turystyczno-rekreacyjne. 

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez bezpośrednie informowanie 
lokalnych organizacji społecznych, osiedlowych  
i seniorskich oraz poprzez strony internetowe, serwisy 
społecznościowe. 

 
Zadanie 27 
Nazwa zadania Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 
Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 56.249 zł 

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

42.196 zł/75% 

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

5.123 zł/9% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 9.200 zł/16% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

41.926 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

zakładane koszty przeznaczone na koncert były mniejsze 
niż zakładano  

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

11 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.623 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty, biesiada, spektakl, 
spotkania muzealne. 

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

 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży 
 
Zadanie 28 

Nazwa zadania 
Prowadzenie centrum systemowego rozwoju  

dzieci i młodzieży 
Liczba złożonych ofert 3 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

3 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 101.493,36 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

80.000 zł/79 % 

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

21.493,36/ 21 % 

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, 28 
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w tym liczba wolontariuszy  
Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

87 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

KCEM KANA - Projekt zakładał objęcie działaniem 80 
dzieci, jednak ze względu na duże zainteresowanie na 
regularne zajęcia odbywające się w ramach Projektu 
Centrum Systemowego Rozwoju przyjęto 120 kart 
zgłoszeniowych. Regularnie na zajęcia uczęszczało 87 osób. 
Zajęcia odbywały się od marca do grudnia z wyłączeniem 
wakacji. Zrealizowano 50 cyklicznych spotkań edukacyjno-
sportowych, 60 godzin pływania, 50 godzin gry w szachy, 
46 godzin nauki gry w piłkę nożną, 26 godzin z robotyki. 
Odbyło się  8 warsztatów „młodych NA PROGU”, a także 
warsztaty i pogadanki o kulturze słowa i przeciwdziałaniu 
mowie nienawiści. Zapewniono dzieciom: pomoc w nauce, 
stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie 
siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do 
rozwijania własnej osobowości przez własną działalność  
w czasie zajęć, wyzwalanie kreatywności, zaspokajanie 
potrzeby twórczej i fizycznej, nawiązywanie kontaktów 
międzyludzkich. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie, 
kształtowanie postaw prospołecznych, ekologicznych, 
duchowych i kulturowych. 
Realizowano zajęcia integracyjne, grupowe, edukacyjne, 
informatyczne, radiowe, plastyczne, muzyczne, sportowe 
oraz warsztatowe. Poprzez przyjęcie dzieci umożliwiono 
rodzicom na wykorzystanie wolnego czasu dla siebie.  
W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście.  
W trakcie cyklu zajęć odbywały się indywidualne 
konsultacje z rodzicami. Odbył się „Piknik Rodzinny”, 
„Jesienny kolorowy zawrót głowy”, oraz integracyjne 
warsztaty „młodych NA PROGU” w Starym Sączu  
i w Tarnowie. 
Wszystkie działania, które KCEM KANA podjęła w ramach 
projektu Centrum Systemowego na rok 2019, sprawiły, iż 
zaspokojono potrzeby w ramach następujących założeń: 
- kultura i wychowanie - spotkania pomogły otwarciu się na 
wartości młodego człowieka, poprzez ukazywanie wzorców 
w życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym i religijnym. 
Uwypuklały i kształtowały całą gamę wartości ze sfery 
psychicznej, m. in. wyrażanie, myślenie, odczuwanie, 
mądrość, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, 
odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczenia. 
- wielotematyczność i cykliczność zajęć - możliwość 
realizacji tematów wzajemnie przeplatających się  
i uzupełniających. Zajęcia w dziedzinie sztuki, kultury, 
nauki, sportu rozwinęły u uczestników zadania 
indywidualne zdolności oraz dały możliwość 
wszechstronnego działania uaktywniając przy tym 
wszystkie zmysły. 
- budowanie zdrowej  i trwałej społeczności - dzieci  
w relacjach z rówieśnikami  uczyły się przedstawiać własny 
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punkt widzenia, słuchać, co mają do powiedzenia inni, 
nawiązywać kontakty społeczne, współpracować, zgłaszać 
inicjatywy, bronić własnych interesów, negocjować, 
dochodzić do wspólnych rozwiązań, pełnić rolę przywódcy  
o podporządkowywać się kierownictwu innych. 
W sposób szczególny wyeksponowano kulturę słowa, etykę 
wypowiedzi uwzględniając przeciwdziałanie mowie 
nienawiści. 

Promocja zadania 

Różnorodna promocja medialna i reklama: plakaty (firmy, 
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 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 26.831,34 zł 

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

25.000 zł/93 % 

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

1.100 zł/ 4 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 800 zł/3 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

24.931,34 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niewykorzystanie środków  

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

15/8 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

144 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Podniesienie u 144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
miasta Tarnowa, świadomości nt. funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego i współodpowiedzialności za 
społeczność lokalną. Zwiększenie wiary uczestników 
zadania we własne siły w kontekście wykorzystania 
umiejętności społecznych: komunikowania się w sprawach 
publicznych, skutecznego wyrażania własnego zdania, 
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zbierania  i przetwarzania informacji. 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
warsztaty dla szkół (8 warsztatów dwudniowych), 
debaty/pojedynki (8 pojedynków). Liczba uczestników 
zadania to 144 osoby, a liczba osób, które ukończyły 
warsztaty 96 osób. 

Promocja zadania 

Projekt był realizowany pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Biskupa Tarnowskiego. 
Każda debata/pojedynek oglądana była na żywo przez 
publiczność; każdorazowo w pomieszczeniach, w których 
odbywa się pojedynek, stawiane są rollupy sponsorów, 
wyświetlana jest także prezentacja z informacją  
o sponsorach/darczyńcach. Znaczące narzędzie promocji 
stanowi fanpage na Facebooku (największy zasięg 
tygodniowy to ponad 5000 osób, łączna liczba „polubień” 
to ponad 3000). 

 
Zadanie 30 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
 i 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* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 63.079,22 zł 

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

10.300/16% 

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

37.689,22/60 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.090 zł/24% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

10.300 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

22/21 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

43 

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 
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regionalną Tarnowa i Małopolski. W dniach 23.06.-6.07 
zorganizowano edukacyjną kolonię letnią dla 43 dzieci 
polskiego pochodzenia z czterech miejscowości Ukrainy  
(z Sambora, Strzelczysk, Szczerca i Stanisławowa).  
Z grupami z poszczególnych miejscowości przyjechały 
cztery wychowawczynie/nauczycielki. Zrealizowano 
zaplanowany program edukacyjny: spacery historyczne po 
Tarnowie, zajęcia z języka polskiego z elementami historii, 
zwiedzanie tarnowskich muzeów, zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy, wizyta w Straży Pożarnej, turnieje 
sportowe, zajęcia integracyjne, zabawy, konkursy, 
dyskoteki oraz 2 wycieczki zamiejscowe: do Krakowa  
i Ojcowa, a także wycieczkę do Zalipia, 5 zajęć na 
miejskich basenach TOSIR, torze kręglowym, zajęcia na 
torze kręglowym, zajęcia na torze kartingowym. 
Zorganizowano prelekcje, warsztaty z języka polskiego oraz 
historii polski, co przyczyniło się do pogłębienia 
znajomości z języka polskiego. Uczestnicy nawiązali 
pomiędzy sobą wzajemne  znajomości, poznali też młodzież  
tarnowską. Podczas spotkań z harcerzami, poznali ważne  
w życiu zasady niesienia pierwszej pomocy 
przedmedycznej, podczas wieczornicy z harcerzami poznali 
harcerskie zwyczaje spędzania czasu i wspólnych spotkań.  

Promocja zadania 

Logotyp Miasta Tarnowa, wraz z informacją  
o dofinansowaniu zadania zamieszczono na plakacie 
informującym o kolonii i na drzwiach wejściowych do 
budynku OHP. Wyeksponowano też baner Miasta Tarnowa 
podczas spotkania i występu dzieci. 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
 
Zadanie 31a 

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

na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
Liczba złożonych ofert 35 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

35 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

34/33 

Całkowity koszt realizacji zadania 770.363 zł 

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

473.200 zł/62% 
w formie wsparcia 

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

247.987 zł/32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 49.216 zł/6% 
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Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

473.160 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

mniejszy koszt realizacji zadania niż zaplanowano 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

383 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

5.745 

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: mini żużel, piłka nożna, futsal, szachy, sport 
niepełnosprawnych, piłka siatkowa boks, tenis stołowy, 
kung fu, wushu, tenis ziemny, karting, wspinaczka 
sportowa, lekka atletyka, karate, strzelectwo, piłka ręczna, 
judo, szermierka, koszykówka, kolarstwo górskie, muay 
thai. 

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 31b  

Nazwa zadania 
Sportowe talenty - prowadzenie 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 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

12/12 

Całkowity koszt realizacji zadania 196.455 zł 

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

196.600 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 

196.455 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

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

110 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.623 

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 ręczna, pływanie, piłka nożna, karate, piłka 
siatkowa, 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 32a i 33 

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 

 
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 11 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

11 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 237.546 zł 

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

65.540 zł/28% 
w formie wsparcia 

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

166.756 zł/70% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.250 zł/2% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

65.540 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 75/12 
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w tym liczba wolontariuszy  
Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.000 

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, 
koszykówka, pływanie, piłka ręczna. 
Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 
formie miejscowego zgrupowania, optymalne 
przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 
połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym. 
Zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 
sportu: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna. 

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 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 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.460 zł 

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

4.460 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 

4.460 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/1 
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Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

65 

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; 
zadanie prowadzone było w dyscyplinie 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 34a  

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 
Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 45.400 zł 

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

36.400 zł/80% 
w formie wsparcia 

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

9.000 zł/20% 

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

36.400 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

25/4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

47 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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

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

 
Zadanie 34b  

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 8.600 zł 

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

8.600 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 

8.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

10/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

30 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane do 
biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa i umieszczane na 
stronie www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 
informacje kierowane były do uczestników przedsięwzięcia, 
do mediów, umieszczane na nośnikach reklamowych typu 
baner, roll-up. 
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Zadanie 35  

Nazwa zadania 

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

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

w tarnowskich szkołach 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.000 zł 

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

5.000 zł/63% 
w formie wsparcia 

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

3.000 zł/37% 

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

5.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

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

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane do 
biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa i umieszczane 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 36a wspieranie 

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 
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Liczba złożonych ofert 45 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

31 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

45/45 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.348.578 zł 

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

1.046.680 zł/77% 
w formie wsparcia 

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

253.013 zł/19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 49.991 zł/4% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

1.045.574 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

mniejsze koszty realizacji elementów zadań niż planowano 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

600/97 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

10.458 

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, tenis stołowy, piłka siatkowa, judo, 
żużel, boks, LA, pływanie, szermierka, wspinaczka 
sportowa, koszykówka, jeździectwo, tenis ziemny, kung fu, 
karting,  

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 36b  

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 10 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

5 
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Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

10/10 

Całkowity koszt realizacji zadania 360.720 zł 

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

360.720 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 

360.720 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

143/40 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

2.151 

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, karate, kręgle, bowling, piłka siatkowa, 
piłka nożna, kung fu, wushu. 

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 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa imprez 
sportowych o zasięgu ponadlokalnym (nie dotyczy 

imprez w ramach systemów rozgrywek sportowych),  
w tym w szczególności organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 
Liczba złożonych ofert 20 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

20 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

16/16 

Całkowity koszt realizacji zadania 146.025 zł 

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

90.400 zł/61% 
w formie wsparcia 
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Środki  finansowe własne 
organizacji  i z innych źródeł zł/ % 
całkowitego kosztu realizacji 
zadania**  

47.676 zł/32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 9.059 zł/7% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

89.290 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższe koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

345 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

5.183 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zorganizowano następujące imprezy sportowe XIV Halowy 
Turniej Piłki Nożnej im. A. Barwińskiego, turniej Leliwa 
2019 w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych, 
Ogólnopolski Turniej p. siatkowej o Puchar Prezydenta 
Miasta Tarnowa, VII Memoriał A. Jędrzejowskiego  
P. Siatkowej Mężczyzn oraz Otwarty Turniej Piłki 
Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, turniej 
ponadregionalny piłki nożnej z udziałem 16 drużyn  
z 3 województw, III Bieg Pamięci E. Wzorka,, turnieje 
piłkarskie najmłodszych z Iskrą, cykl masowych zawodów 
sportowych rowerowych i biegowych na terenie Tarnowa, 
Małopolskie Mistrzostwa Młodzieży - Karting Grand Prix 
2019, turnieje koszykówki dla młodzieży oraz turnieje piłki 
ręcznej, koszykówki i szermierki. 

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 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa imprez 
sportowych o zasięgu ponadlokalnym (nie dotyczy 

imprez w ramach systemów rozgrywek sportowych),  
w tym w szczególności organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 
Liczba złożonych ofert 2 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

2 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.600 zł 

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

9.600 zł/100% 
w formie powierzenia 
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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 

9.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

56 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

450 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Organizacja imprez sportowych: wojewódzkich zawodów 
pływackich - Małopolskiej Ligi Dzieci - Memoriału  
A. Kiełbusiewicza (dzieci 10-11 lat) oraz Blue Soccer-I 
Memoriału Krystiana Popieli. 

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. 

 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
 
Zadanie 38 

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 2019 

Liczba złożonych ofert 20 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

17 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

17/17 

Całkowity koszt realizacji zadania 529.781,60 zł 

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

318.839 zł/60% 

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

102.216,85 zł/19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 109.544 zł/21% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

318.020,75 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższe koszty realizacji zadań  
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Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

329 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

29.550 

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, 
Niezależny Serwis informacyjny Kadr, banery, torby 
promocyjne, teczki promocyjne, informacje prasowe, 
programy radiowe, informacje medialne. 

 
Zadanie 39 

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* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 37.762,86 zł 

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

11.660 zł/31% 

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

14.372,86 zł/38% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 11.730 zł/31% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

11.660 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

14 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

9.310 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty, biesiada, spektakl, 
spotkania muzealne 

Promocja zadania 
Zaproszenia, foldery, plakaty, strona internetowa, tv 
internetowa IMAV, Niezależny Serwis informacyjny Kadr 
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Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę 
miasta 
 
Zadanie 40 
Nazwa zadania Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1 

Całkowity koszt realizacji zadania 138.541,80 zł 

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

124.980 zł/90% 

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

12.000 zł/9% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.561,80 zł/1% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

124.980 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

4 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

330 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Pobudzenie przedsiębiorczości, promowanie idei 
coworkingu poprzez prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy 
DESK. 

Promocja zadania 
Profil na FB, prowadzenie strony internetowej, artykuły 
promujące Strefę Przedsiębiorcy DESK, ulotki i wizytówki 
oraz udział w wydarzeniach pro przedsiębiorczych.    

 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 
Zadanie 41 

Nazwa zadania 
 „Say hello to English!”  bezpłatne lekcje języka 

angielskiego dla mieszkańców Piaskówki edycja 2 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 47.570 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/ % całkowitego 
kosztu** 

45.000 zł/95% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.920 zł/8% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

43.650 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższy koszt prowadzenia zadania w części  
pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

52 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W trakcie rekrutacji na zajęcia utworzono 5 grup 
wiekowych, w których uczestniczyły 52 osoby.  Uczestnicy 
projektu  nabywali podstawową lub rozwijali 
dotychczasowe umiejętności korzystania z jeżyka 
angielskiego. Mieszkańcy pogłębiali swoją wiedzę  
w zakresie poruszanych zagadnień np. o społeczeństwie 
obywatelskim, patriotyzmie, Unii Europejskiej, geografii  
i wiedzy o kulturach. 

Promocja zadania 

Promocja kursu i rekrutacja uczestników prowadzona była 
głównie za pośrednictwem kampanii internetowej, 
dystrybucji ulotek informacyjnych oraz osobisty kontakt  
z mieszkańcami Osiedla Piaskówka.  

 
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  
i ochrony praw dziecka 
 
Zadanie 42 

Nazwa zadania Prowadzenie Klubu Rodzica 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 42.640.34 zł 

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

40.000 zł/94 % 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.200 zł/8 % 
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Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

39.440,34 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższe koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

25/10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

207 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

W trakcie trwania zadania wsparciem zostało objęte 207 
rodzin zamieszkujących teren Gminy Miasta Tarnowa. 
Utworzony Klub Rodzica był przeznaczony dla rodziców, 
rodziców z dziećmi oraz osób oczekujących na potomstwo, 
dostępny nieodpłatnie, pełniąc funkcję przyjaznego miejsca 
spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń. Klub był 
otwarty co najmniej trzy dni w tygodniu po 4 godziny 
dziennie. W czasie otwarcia Klubu była zapewniona 
obecność opiekuna lub animatora. Prowadzono „Szkołę 
rodzicielstwa”, czy spotkania ze specjalistami tj. 
psychologiem, pedagogiem, położną środowiskową, 
dietetykiem.    

Promocja zadania 
Promocja odbywała się poprzez bezpośrednie informowanie 
lokalnych organizacji społecznych oraz poprzez strony 
internetowe i serwisy społecznościowe. 

 
Małe granty 

Zadanie 43.1 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 

 „Zimowe ferie z profilaktyką” - organizacja ferii 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin 

zagrożonych uzależnieniami i przemocą  
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.625 zł 

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

5.000 zł/89% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 625 zł/11% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

5.000 zł 
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Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

20 (uczniowie szkół podstawowych w wieku  
od 7 do 12 lat) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Ferie przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 
programem ferii, który zawierał program profilaktyczny, 
skupiony na przeciwdziałaniu uzależnieniom od: nikotyny, 
alkoholu, narkotyków, lekarstw, Internetu, gier 
komputerowych oraz na zagrożeniach jakie niesie przemoc 
w rodzinie i przemoc rówieśnicza. W ramach programu 
wypracowano również okazywanie dystansu osobom 
nieznajomym, przybliżono terminy związane ze zdrowym 
trybem życia, a także zasady bezpieczeństwa na stoku 
narciarskim czy podczas podróży środkami komunikacji 
publicznej. Dzieci uczono również postawy asertywności, 
jak mówić NIE. Ponadto uczestnicy ferii wzięli udział  
w warsztatach bębniarskich, warsztatach mydlarskich, 
zajęciach plastycznych, seansie filmowym, spotkaniu 
„Jestem bezpieczny” prowadzonym przez funkcjonariuszy 
KM Policji w Tarnowie, grach i zabawach sportowych  
i ćwiczeniach rytmiczno-ruchowych. Dzieci uczestniczyły 
również w wycieczce do Krakowa. 

Promocja zadania 

Informacja o półkoloniach „Sport – dobra strona życia” 
została zamieszczona na stronie stowarzyszeniekanon.pl 
wraz z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  
z budżetu Miasta Tarnowa.                      

 
Zadanie 43.2 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka 

Nazwa zadania 
Być rodzicem. Cykl spotkań edukacyjnych dla  

rodziców i planujących rodzicielstwo 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.231,01 zł 

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

10.000 zł/108% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 500 zł/5% 
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Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

8.731,01 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższy koszt części zadania pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

3/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

124 uczestników spotkań edukacyjnych 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Zorganizowano cykl 3 spotkań dla rodziców i opiekunów, 
prowadzonych przez specjalistów: położną, doradcę 
laktacyjnego, pedagoga, psychologa, nauczycieli  
i wychowawców.  Na spotkanie były zaproszone osoby 
planujące założenie rodziny, tarnowscy rodzice  
i dziadkowie. Zapisy na wydarzenie odbywały się poprzez 
internetowy formularz.    Przekazano gratyfikację finansową 
dla rodziców „Pierwszego tarnowianina 2019 r.” w kwocie 
2.500 zł. oraz uhonorowano rodziców dziecka urodzonego 
w dniu 7 marca 2018 r. w rocznicę lokacji Miasta Tarnowa.  

Promocja zadania 

Promocja odbywała się głównie przez Internet oraz poprzez 
plakaty wywieszone w ważnych dla odbiorców zadania 
miejscach. Informacje pojawiły się również  
w lokalnych mediach. 

 
Zadanie 43.3 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania Rycerskie Urodziny 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 23.649,81 zł 

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

10.000 zł/42% 

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

8.599,81 zł/36% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.050 zł/21% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

18 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

200 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Turniej, biesiada rycerska, słodkie urodziny miasta. 

Promocja zadania 
Informacje internetowe, zaproszenia, plakaty, informacje  
w radiu. 

 
Zadanie 43.4 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania Warsztaty teatralne dla młodzieży szkół średnich 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 0 zł 
Wysokość dotacji przyznanej z 
budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

7.000 zł 

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 

0 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

stowarzyszenie nie złożyło sprawozdania, sprawa została 
przekazana do Wydziału Windykacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

0 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

nie dotyczy 

Promocja zadania nie dotyczy 
 
Zadanie 43.5 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania Dni Lwowa w Tarnowie 2019 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.187,24 zł 

Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 

5.190 zł/51% 
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realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 
Środki  finansowe własne 
organizacji  i z innych źródeł zł/ % 
całkowitego kosztu realizacji 
zadania**  

2.492,24 zł/24% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.505 zł/25% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

5.190 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

61 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

115 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Uroczystości. 

Promocja zadania 
Wysyłka zaproszeń, prelekcje i informacje o wydarzeniach 
w szkołach, Internet. 

 
Zadanie 43.6 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r. 

nauka, 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 11. 912,58 zł 

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

10.000 zł/ 84% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.920 zł/16% 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

9.992,58 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niewykorzystanie środków 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

11/8 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

64 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 

Tarnowska Noc Debaty to innowacyjny na skalę Polski 
pomysł zorganizowania turnieju debat oksfordzkich 
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przedsięwzięcia) 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 drużyn; odbyło się łącznie 16 debat, nad 
przebiegiem których czuwało łącznie 12 osób, w tym  
8 wolontariuszy. Całość działań odbywała się w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie, która udostępniło 
nieodpłatnie 6 sal lekcyjnych i aulę. 

Promocja zadania 

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

 
Zadanie 43.7 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 

Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w 

szczególności z  rodzin zagrożonych uzależnieniami          
i przemocą, półkolonia: „Sport – dobra strona życia” 

turnus 12-16 sierpnia 2019 r. 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.799,96 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**  

800 zł/7 % 

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

9.999,96 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

10 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

30 (uczniowie tarnowskich szkół w wieku  
od 7 do 16 lat) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 
programem półkolonii, który zawierał program 
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przedsięwzięcia) profilaktyczny, skupiony głównie na przeciwdziałaniu 
uzależnieniom od: nikotyny, alkoholu, narkotyków  
(z naciskiem na dopalacze), a także zagrożeniom jakie 
niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. Zajęcia 
profilaktyczne realizowane były codziennie przez pedagoga 
w formie warsztatów  i  wykładów. 
Pozostałe cele półkolonii to: stworzenie realnej alternatywy 
dla środowiska szkolnego i domowego, która umożliwia 
zagospodarowanie wolnego czasu w taki sposób, aby 
skutecznie przeciwdziałać patologiom społecznym, 
zapewnienie aktywności sportowej uczestników, 
kształtowanie nowych umiejętności: jazda konna, pływanie, 
gry zespołowe, współpraca w grupie, zdolności manualne  
i ruchowe, nauczanie i motywowanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, budowanie pozytywnego obrazu 
siebie, wdrażanie nawyku rozmawiania o trudnych 
sytuacjach oraz nauka konstruktywnego radzenia sobie  
z emocjami i stresem. 
Półkolonie odbyły się w Centrum Sportów Konnych  
w Odporyszowie, a dzieci uczestniczyły w zajęciach: 
przygotowania koni do jazdy, czyszczenia, siodłania, 
karmienia koni oraz w nauce jazdy konnej. Brały także 
udział w zajęciach na: pływalni, sali fitness i boisku 
piłkarskim. Ponadto wzięły udział w wycieczce do Zalipia, 
gdzie uczestniczyły w warsztatach malarskich  
i zdobniczych według zasad estetyki ludowej. 

Promocja zadania 

Informacja o półkoloniach „Sport – dobra strona życia” 
została zamieszczona na stronie siemacha.org.pl wraz  
z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  
z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 43.8 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 

Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym  

w szczególności  z  rodzin zagrożonych uzależnieniami  
i przemocą, półkolonie: „Sport – dobra strona życia” 

turnus 26-30 sierpnia 2019 r. 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.050 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

10.000 zł/90 % 

Środki  finansowe własne 
organizacji  i z innych źródeł zł/ % 

1.050 zł/10 % 
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całkowitego kosztu realizacji 
zadania**  
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 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

30 (uczniowie tarnowskich szkół w wieku  
od 7 do 16 lat) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 
programem półkolonii, który zawierał program 
profilaktyczny, skupiony głównie na przeciwdziałaniu 
uzależnieniom od: nikotyny, alkoholu, narkotyków  
(z naciskiem na dopalacze), a także zagrożeniom jakie 
niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. Zajęcia 
profilaktyczne realizowane były codziennie przez pedagoga 
w formie warsztatów  i  wykładów.  
Pozostałe cele półkolonii to: stworzenie realnej alternatywy 
dla środowiska szkolnego i domowego, która umożliwia 
zagospodarowanie wolnego czasu w taki sposób, aby 
skutecznie przeciwdziałać patologiom społecznym, 
zapewnienie aktywności sportowej uczestników, 
kształtowanie nowych umiejętności: jazda konna, pływanie, 
gry zespołowe, współpraca w grupie, zdolności manualne  
i ruchowe, nauczanie i motywowanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, budowanie pozytywnego obrazu 
siebie, wdrażanie nawyku rozmawiania o trudnych 
sytuacjach oraz nauka konstruktywnego radzenia sobie  
z emocjami i stresem. 
Półkolonie odbyły się w Centrum Sportów Konnych  
w Odporyszowie, a dzieci uczestniczyły w zajęciach: 
przygotowania koni do jazdy, czyszczenia, siodłania, 
karmienia koni oraz w nauce jazdy konnej. Brały także 
udział w zajęciach na: pływalni, sali fitness i boisku 
piłkarskim. Ponadto wzięły udział w wycieczce do Zalipia, 
gdzie uczestniczyły w warsztatach malarskich  
i zdobniczych według zasad estetyki ludowej. 

Promocja zadania 

Informacja o półkoloniach „Sport – dobra strona życia” 
została zamieszczona na stronie siemacha.org.pl wraz  
z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  
z budżetu Miasta Tarnowa.                      

 
Zadanie 43.9 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r. 

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

Nazwa zadania Skrawki wspólnego nieba od Smotrycza do Dunajca 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 
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Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.700 zł 

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

9.700 zł/66% 

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

2.000 zł/14% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.000 zł/ 20 % 
Rozliczono realizację zadania na 
kwotę dotacji 

9.700 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

dotacja wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

6/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

30 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Hotel w Zabawie 
koło Tarnowa. Zorganizowano 10 dniowy wypoczynek dla 
27 osobowej grupy młodzieży i 3 opiekunów z Kamieńca 
Podolskiego. Zorganizowano liczne warsztaty tematyczne 
(m.in.: historyczne, językowe, patriotyczne,  ekologiczne). 
Uczestnicy wypoczynku zdobyli wiedzę z zakresu historii 
Polski, jej kultury i tradycji. W znacznym stopniu 
zwiększyła się ich umiejętność komunikowania się  
w języku polskim. Został podniesiony poziom świadomości 
ekologicznej, co przyczyni się do promowania pro-
ekologicznych zachowań w życiu codziennym. 

Promocja zadania 

Zamieszczenie materiałów reklamowych w miejscu 
zakwaterowania; informacje w lokalnych mediach- radio  
i prasa na temat realizacji zadania; 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. 

 
Zadanie 43.10 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

działalność wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych 

Nazwa zadania Kultura a wrażliwość społeczna 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 
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Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 39.257,86 zł 

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

8.000 zł/20% 

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

31.257,86 zł/80% 

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

8.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

5 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

760 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Warsztaty wokalne, konkurs wokalny, koncert. 

Promocja zadania Internet, zaproszenia, informacje w szkołach. 
 
Zadanie 43.11 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania 

Opracowanie i wydanie przewodnika po galerii sztuki  
w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie pod tytułem” 
Galeria sztuki w zbiorach Muzeum Diecezjalnego  

w Tarnowie. Przewodnik 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.000 zł 

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

6.000 zł/50% 

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

6 000 zł/50% 

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

6.000 zł 
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Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

2 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Publikacja przewodnika. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje internetowe, informacje 
muzealne. 

 
Zadanie 43.12 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Klasa 

Leliwa 2019/XXX Jubileuszowy Turniej Tańca 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 36.263,50 zł 

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

8.240 zł/23% 

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

28 023,50 zł/77% 

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

8 240 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

46 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

2.100 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Konkurs tańca. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, radio, internet, informacje  
w szkołach. 

 
Zadanie 43.13 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób 

Nazwa zadania „Kultura a wrażliwość społeczna” Międzynarodowa 
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Konferencja Naukowa pn. „Wykluczenie społeczne  
w przestrzeni publicznej” 

Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.850 zł 
Wysokość dotacji przyznanej  
z budżetu Miasta Tarnowa na 
realizację zadania zł/% całkowitego 
kosztu** 

6.300 zł/108% 

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

700 zł/12% 

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

5.150 zł 

Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

niższy koszt części zadania pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

20/20 wolontariuszy, w tym 12 prelegentów z kraju  
i zagranicy, m.in. z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie – Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Instytut Socjologii, Lwowskiego 

Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka – Katedra 
Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej, a także 

przedstawiciele z Austrii, Niemiec, Słowacji i Belgii. 
Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

140 uczestników konferencji 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Wzrost wiedzy uczestników konferencji o problemach osób 
wykluczonych lub żyjących na granicy wykluczenia 
społecznego, wypracowanie skutecznych metod 
przeciwdziałających zjawiskom wykluczenia społecznego, 
wypracowanie skutecznych metod usprawniających 
działalność instytucji walczących ze zjawiskami 
wykluczenia społecznego, wzrost wiedzy o dobrych 
praktykach i działaniach podejmowanych przez polskie  
i zagraniczne instytucje działające w obszarze pomocy 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem MOPS, ROPS, 
organów administracji publicznej i samorządowej, 
organizacji pozarządowych. 

Promocja zadania 
Informacja o zadaniu została zamieszczona na stronie  
www.propublicobono.info wraz z adnotacją, że zadanie 
było współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. 

 
Zadanie 43.14 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nazwa zadania 
Wystawa „Czas wolny” i spektakl dla dzieci w ramach 

Festiwalu Sztuki ArtFest 
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Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.000,71 zł 

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

10.000,00 zł/71% 

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

4.000,71 zł/29% 

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  

8/0 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

1.084 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Wystawa, spektakl. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje internetowe, audycje 
radiowe, informacje prasowe. 

 
Zadanie 43.15 
Obszar z § 6 ust. 1 Programu 
współpracy na 2019 r.  

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób 

Nazwa zadania Wigilia dla bezdomnych i opuszczonych 
Liczba złożonych ofert 1 
Liczba organizacji, które złożyły 
oferty 

1 

Liczba ofert, które otrzymały 
dotacje / liczba podpisanych umów* 

1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.400 zł 

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

5.000 zł/68% 

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

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.400 zł/32% 
Rozliczono realizację zadania na 5.000 zł 
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kwotę dotacji 
Przyczyny niewykorzystania 
środków dotacji 

nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, 
w tym liczba wolontariuszy  

20/20 

Liczba uczestników/beneficjentów 
zadania 

150 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  
(w tym zrealizowane 
przedsięwzięcia) 

Fundacja wraz z Towarzystwem Powszedniej Pomocy 
„SERCE” w Tarnowie zorganizowała w dniu 20.12.2019 r., 
w godz. 16.00-19.00 spotkanie wigilijne dla osób 
wykluczonych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych  
i  niepełnosprawnych. Spotkanie miało niepowtarzalny urok  
i koloryt: był czas na życzenia świąteczne i łamanie się 
opłatkiem, refleksje nad dotychczasowym życiem, 
wielodaniowa wieczerza wigilijna, koncert kolęd oraz 
paczki świąteczne. Realizacja zadania była ważnym 
impulsem dla uczestników spotkania, dając im wiele 
radości, ciepła, wzruszeń i nadziei na lepsze jutro.  

Promocja zadania 

Informacja o zadaniu została zamieszczona na stronie 
linkingfoundation.org wraz z adnotacją, że zadanie było 
współfinansowane  z budżetu Miasta Tarnowa. Informacja  
o wydarzeniu została zamieszczona również  na stronie 
założyciela Towarzystwa Powszedniej Pomocy SERCE 
Stanisława Olszówki.  

 
 
 


