ZESTAWIENIE
dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego
z zakresu: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
KULTURA
Wspieranie różnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice poprzez organizację warsztatów oraz zajęć tematycznych
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla
Orłowo

„Spotkania muzyczne i
historyczne na Orłowie –
praktycznie i przyjemnie”

221

15.000,00 zł

10.000,00 zł

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Śpiewać każdy może –
warsztaty pracy nad głosem
dla seniorów”

210

2.448,00 zł

2.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota
Majówka”

„Kultura Klubu Seniora Złota
Majówka”

186

12.400,00 zł

3.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

15.000,00 zł

Przyznane środki razem:

15.000,00 zł

Organizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów oraz festiwali promujących Gminę Starachowice
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Fundacja Kukułeczka

„ETNO Blender”

230

27.150,00 zł

23.000,00 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Kielecka Hufiec Starachowice

„IX Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej Harcogranie”

216

11.000,00 zł

5.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Promocji Talentów przy
Młodzieżowym Domu Kultury

„11 Noce Teatralne”

214

12.000,00 zł

2.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

30.000,00 zł

Przyznane środki razem:

30.000,00 zł

Promowanie wartości edukacyjnych, patriotycznych, historycznych, tradycji oraz tożsamości lokalnej poprzez organizację konferencji, pikników,
konkursów, turniejów wiedzy oraz udział w festiwalach i przeglądach
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Starachowicach

„Piknik świętokrzyski”

206

4.760,00 zł

3.500,00 zł

2. Fundacja Kukułeczka

„Tradycja oczami dziecka”

192

11.100,00 zł

5.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
EVEREST

„Bohaterom Niepodległej”

188

5.000,00 zł

2.000,00 zł

4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Kielecka Hufiec Starachowice

„Gra Miejska – Niepokonani
1939-1945”

184

11.000,00 zł

2.500,00 zł

13.000,00 zł

Przyznane środki razem:

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

13.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce, piłce nożnej i siatkówce
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 360)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 216 pkt

1. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
ABSOLWENCI

„Absolwentki na start”

267

16.500,00 zł

14.000,00 zł

2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna
Sekcja Piłki Nożnej JUVENTA

„Trenuj, graj i rozwijaj się w
Juvencie Starachowice”

266

185.000,00 zł

110.000,00 zł

3. Integracyjna Akademia Piłkarska
„Profesjonalne szkolenie
Starachowickiego Klubu Sportowego STAR piłkarskie w AP STAR
Starachowice
Starachowice”

247

149.800,00 zł

70.000,00 zł

4. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Koszykówka Twoim
GRACZ
Przyjacielem”

225

30.000,00 zł

20.000,00 zł

5. BASKET Starachowice

217

21.600,00 zł

6.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania
(po przesunięciach):

„Starachowicka Kuźnia
Basketu”
220.000,00 zł

Przyznane środki razem:

220.000,00 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach walki
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 360)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

35.000,00 zł

30.000,00 zł

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 216 pkt

1. Klub Sportowy DRAGON

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Szkolenie, treningi i
wyjazdy na zawody sportowe
w kickboxingu i taekwondo
zawodników klubu
sportowego Dragon
Starachowice”
42.000,00 zł

245

Przyznane środki razem:
*pozostałe środki przesunięte na inne
zadanie

30.000,00 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, pływaniu i strzelectwie sportowym
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 360)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

32.000,00 zł

30.000,00 zł

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 216 pkt

1. Katolicki Ludowy Klub Sportowy
JUVENTA KOBEX
Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Lekkoatletyka dla każdego”

50.000,00 zł

281

Przyznane środki razem:
*pozostałe środki przesunięte na inne
zadanie

30.000,00 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w innych dyscyplinach sportu
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 360)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 216 pkt

1. Katolicki Ludowy Integracyjny
„Szachy z Gambitem”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy
GAMBIT

238

16.000,00 zł

7.000,00 zł

2. Starachowicka Grupa Ratownictwa
Wodnego

„Ratownictwo –
bezpieczeństwo wspólna
sprawa”

236

16.000,00 zł

6.000,00 zł

3. Szymanowski Triathlon Team

„Triathlon początek”

234

8.500,00 zł

3.500,00 zł

4. Klub Sportowy Sportów Siłowych i
Kulturystyki WIKING

„Trenuj z Wikingiem, bądź
jak mistrz – Jarosław Olech
zostań mistrzem”

231

16.000,00 zł

3.500,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania
(po przesunięciach):

20.000,00 zł

Przyznane środki razem:

20.000,00 zł

Udział reprezentantów starachowickich klubów sportowych w seniorskich rozgrywkach ligowych lub w zawodach rangi ogólnopolskiej i
międzynarodowej w kategorii seniorów
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 360)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 216 pkt

1. Klub Sportowy Sportów Siłowych i
Kulturystyki WIKING

„Trenuj z Wikingiem, realizuj
swoją pasję sportową”

252

12.000,00 zł

5.500,00 zł

2. Szymanowski Triathlon Team

„Triathlon naszą pasją”

241

12.000,00 zł

4.000,00 zł

3. Osiedlowy Klub Sportowy INSTAL
Michałów
Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Piłka nożna naszą pasją”

12.000,00 zł

216

7.200,00 zł

Przyznane środki razem:

2.500,00 zł

12.000,00 zł

Organizacja imprez sportowych promujących Gminę Starachowice

Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Katolicki Ludowy Integracyjny
„Szachiści dzieciom”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy
GAMBIT

216

5.500,00 zł

3.500,00 zł

2. Klub Sportowy DRAGON

„Puchar Polski w
kickboxingu”

210

10.000,00 zł

4.500,00 zł

3. Katolicki Ludowy Klub Sportowy
JUVENTA KOBEX

„Mistrzostwa województwa
w biegach przełajowych”

201

6.500,00 zł

3.000,00 zł

4. Liga Obrony Kraju

„Maraton pływacki
Starachowice Piachy 2021”

196

12.000,00 zł

5.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania
(po przesunięciach):

16.000,00 zł

Przyznane środki razem:

16.000,00 zł

TURYSTYKA
Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku

„XII Rajd Nordic Walking
UTW Starachowice”

237

2.000,00 zł

2.000,00 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Kielecka Hufiec Starachowice

„Harcerskie rajdy
turystyczne”

223

12.000,00 zł

10.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

12.000,00 zł

Przyznane środki razem:

12.000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA
Organizacja pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pozyskiwanie i wydawanie żywności oraz zabezpieczenie
niezbędnego sprzętu domowego w celu poprawy egzystencji potrzebujących lub prowadzenie punktu pomocy socjalnej.
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Stowarzyszenie ROMI

„Pomoc najbardziej
potrzebującym”

241

18.000,00 zł

14.000,00 zł

2. Świętokrzyski Bank Żywności

„Organizacja pomocy
rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej poprzez
pozyskiwanie i wydawanie
żywności”

227

8.000,00 zł

5.000,00 zł

3. PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Wspólnie pomagamy –
organizujemy pomoc dla
osób i rodzin w trudnej
sytuacji życiowej”
25.000,00 zł

216

10.000,00 zł

Przyznane środki razem:

6.000,00 zł

25.000,00 zł

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Realizacja programów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie szkoleń dla młodzieży, kursów
pierwszej pomocy, prowadzenie akcji promujących zdrowy tryb życia oraz propagujących honorowe krwiodawstwo.

Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy

„Wdrażamy zasady zdrowego
stylu życia – konkursy dla
dzieci i młodzieży”

201

3.200,00 zł

3.000,00 zł

2. Starachowicka Grupa Ratownictwa
Wodnego

„Pierwsza Pomoc w życiu
codziennym”

199

20.000,00 zł

14.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Aktywności EVEREST
ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec
Starachowice – oferta wspólna

„Bezpieczne miasto”

195

17.800,00 zł

8.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

25.000,00 zł

Przyznane środki razem:

25.000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych oraz klubów abstynenckich na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin
(m.in.: streetworking, poradnictwo, terapia, konsultacje, warsztaty, zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjno - informacyjne, spotkania
integracyjne, promocja abstynencji i trzeźwości, konsultacje, warsztaty, zajęcia socjoterapeutyczne).
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. ZDROWA SZKOŁA Stowarzyszenie
Nauczycieli w Starachowicach

„Wspólnie łatwiej – działania
środowiskowe”

237

20.000,00 zł

19.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta
NADZIEJA

„Wsparcie działalności
organizacji pozarządowych
oraz klubów abstynenckich
na rzecz osób z problemem
alkoholowym i członków ich
rodzin”

190

49.374,00 zł

35.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
PRZYSTAŃ

„Wsparcie rodziny z
problemem alkoholowym
prowadzone w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w
Starachowicach”

184

19.800,00 zł

15.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

100.000,00 zł

Przyznane środki razem:

69.000,00 zł

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych w starachowickich placówkach oświatowych (programy dot. profilaktyki uzależnień
realizowane w godzinach pozalekcyjnych przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie).
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

40.000,00 zł

26.000,00 zł

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. ZDROWA SZKOŁA Stowarzyszenie
Nauczycieli w Starachowicach
Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Profilaktyka w szkole”
40.000,00 zł

200
Przyznane środki razem:

26.000,00 zł

Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży z zakresu sportu, rekreacji i turystyki
z elementami profilaktyki uzależnień i działań animacyjnych na obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. KKS ASPN Juventa

„Bądź zdrowy i aktywny –
postaw na piłkę z Juventą”

223

97.000,00 zł

40.000,00 zł

2. KLKS Juventa-Kobex

„Uciekaj przed nałogiem –
bieg po zdrowie”

210

17.200,00 zł

13.000,00 zł

3. SMS Absolwenci

„Siatkówka dla wszystkich”

205

12.500,00 zł

8.000,00 zł

4. Fundacja Kukułeczka

„Zaczarowany świat
musicalu”

204

26.500,00 zł

12.000,00 zł

5. LOK

„Nurkowanie dla dzieci i
młodzieży – niepełnosprawni
razem”

199

62.200,00 zł

28.000,00 zł

6. Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star
Starachowice

„Profilaktyka na
podwórkowym boisku”

193

51.000,00 zł

20.000,00 zł

7. UMKS Gracz

„Z koszykówką w dorosłe
życie”

190

16.500,00 zł

8.000,00 zł

8. KS Dragon

„Cykl zajęć sportowych –
sporty walki szansą na dobry
start”

188

20.000,00 zł

8.000,00 zł

9. KLIMUKS Gambit

„Gambit dla starachowickich
dzieci”

187

19.000,00 zł

7.000,00 zł

10. Starachowicka Grupa Ratownictwa
Wodnego

„Ratowanie lepsze niż
używanie”

186

35.000,00 zł

11.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

155.000,00 zł

Przyznane środki razem:

155.000,00 zł

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (m.in. streetworking, prowadzenie
zajęć socjoterapeutycznych, grup młodzieżowych, konsultacji, realizację programów profilaktyczno - edukacyjnych, kampanii informacyjnych itp.
dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i dorosłych mieszkańców miasta.)
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

20.000,00 zł

20.000,00 zł

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. ZDROWA SZKOŁA Stowarzyszenie
Nauczycieli w Starachowicach
Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Przeciwdziałanie
narkomanii”
20.000,00 zł

209

Przyznane środki razem:

20.000,00 zł

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prowadzenie placówek wsparcia przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy rehabilitacyjnej,
psychologicznej i terapeutycznej, integracja środowisk osób niepełnosprawnych (m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, imprez rekreacyjnych i
kulturalnych).
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Starachowickie Stowarzyszenie
NIEPEŁNOSPRAWNI PLUS
STARACHOWICE

„Pomoc osobom
niepełnosprawnym”

267

60.000,00 zł

56.000,00 zł

2. Starachowicki Klub AMAZONEK

„Nasze zdrowie”

254

50.000,00 zł

40.000,00 zł

3. Olimpiady Specjalne Polska –
Świętokrzyskie

„Świętokrzyski Turniej Piłki
Nożnej 7-osobowej Olimpiad
Specjalnych i Świętokrzyski
Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych”

246

8.500,00 zł

7.000,00 zł

4. Fundacja NASZE ZDROWIE

„Twórczo i aktywnie”

237

9.000,00 zł

7.000,00 zł

5. Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Świetlica
MOTYLKOWE WZGÓRZE

„Wsparcie osób
niepełnosprawnych,
warsztaty – zajęcia,
szkolenia, integracja
środowiska osób
niepełnosprawnych”

207

53.000,00 zł

18.000,00 zł

6. Fundacja NOVA COGITO

„Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych –
kształtujemy nowe
umiejętności, podnosimy
jakość życia”

197

47.040,00 zł

10.000,00 zł

7. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec
Starachowice

„Ognisko dla
Niepowtarzalnych”

186

3.150,00 zł

2.000,00 zł

8. Fundacja MEGAMOCNI

„Megamocni w
Starachowicach”

184

14.000,00 zł

5.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

145.000,00 zł

Przyznane środki razem:

145.000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Opracowanie i realizacja zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – zajęcia indywidualne i grupowe kształcące
umiejętności społeczne – organizowane na terenie miasta.
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

7.500,00 zł

7.500,00 zł

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. ZDROWA SZKOŁA Stowarzyszenie
Nauczycieli w Starachowicach
Kwota przeznaczona na realizację zadania:

„Nie jesteś sam”
7.500,00 zł

218
Przyznane środki razem:

7.500,00 zł

Prowadzenie wsparcia i terapii grupowej, indywidualnej dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc – organizowanych na terenie
miasta.
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Liczba zdobytych punktów
(maks. 300)

Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

*minimalna liczba
punktów uprawniająca do
uzyskania dotacji – 180 pkt

1. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
PRZYSTAŃ

„Wielopłaszczyznowa Pomoc
Ofiarom Przemocy –
prowadzenie ośrodka
interwencji kryzysowej w
Starachowicach”

234

23.000,00 zł

20.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta
NADZIEJA

„Prowadzenie wsparcia i
terapii grupowej,
indywidualnej dla osób
stosujących przemoc –
organizowanych na terenie
miasta”

190

5.880,00 zł

3.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania:

23.000,00 zł

Przyznane środki razem:

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
/-/
Marek Materek

23.000,00 zł

