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Na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i  młodzieży Prezydent Miasta przyznał dotacje 

następującym podmiotom: 

Lp, oferent Nazwa zadania Oferta 

kompletna 

tak/nie 

Wartość 

punktowa 

przyznana 

kwota dotacji 

1 Międzyszkolny Klub Sportowy GALA Skarżysko 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak nie przyznano dotacji 

2 Międzyszkolny Klub Sportowy GALA Skarżysko 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 5.66 10 000,00 

3 Stowarzyszenie Trzeźwościowe KAMIENNA 

Terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie 

trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia  w zakresie przemocy. 
tak 7.33 40 000,00 

4 Stowarzyszenie Trzeźwościowe KAMIENNA 

Terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie 

trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia  w zakresie przemocy. 
tak 7.00 45 000,00 

5 
Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 JESTEŚMY 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 4.66 

nie przyznano 

dotacji 

6 Stowarzyszenie "LAWENDOWE WZGÓRZA" 

Realizacja programów z zakresu  profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i 

wskazującej  rekomendowanych przez  Państwową Agencję Rozwiązywania  

Problemów   Alkoholowych . 
tak 4.66 

nie przyznano 

dotacji 

7 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Zagrożonej Demoralizacją KOTWICA 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.00 5 500,00 

8 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska). 
tak 6.66 15 000,00 

9 Piłkarska Akademia Skarżyska  
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.83 10 000,00 

10 Piłkarska Akademia Skarżyska  
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.83 10 000,00 

11 Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6,50 8 500,00 

12 
Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-

Kamiennej  

Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 6,66 15 000,00 

13 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.  Św. Brata Alberta 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.16 8 000,00 

14 Bractwo "BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB" Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 
tak 7.00 22 000,00 



WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

na rzecz dożywiania  

15 Klub Sportowy ESKA 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 7.00 7 000,00 

 

16 
Klub Sportowy ESKA 

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 7.00 7 000,00 

17 Skarżyski Klub Sportów Walki KARATE - KYOKUSHIN 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 7.16 18 000,00 

18 Fundacja "Szlachetne Serce" 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 7.16 11 000,00 

19 Skarżyskie Towarzystwo Sportowe 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.83 10 000,00 

20 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie NOWE ŻYCIE 
Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców i 

wychowawców, służące przeciwdziałaniu  uzależnieniom  i sytuacjom 

kryzysowym. 
tak 7.08 20 000,00 

21 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny 
Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 7.16 33 200,00 

22 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DOLNA KAMIENNA 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.83 12 500,00 

23 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DOLNA KAMIENNA 
Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 6.33 43 000,00 

24 Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6,16 8 500,00 

25 Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kam 

Edukacja   i poradnictwo dla dzieci, młodzieży,  rodziców i 

wychowawców, służące przeciwdziałaniu  uzależnieniom  i sytuacjom 

kryzysowym. 
tak 4.83 

nie przyznano 

dotacji 

26 Fundacja LUDZIE Z NATURY 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 5.16 4 200,00 

27 Stowarzyszenie Akademia Holistyczna 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 6.75 12 500,00 

28 Stowarzyszenie WIEDZA I ROZWÓJ 
Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 7.33 60 000,00 
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29 Parafia Rzymskokatolicka p.w.  NSJ  w Skarżysku-Kamiennej  
Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 6.50 30 000,00 

30 Parafia Rzymskokatolicka p.w.  NSJ  w Skarżysku-Kamiennej  
Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań 

na rzecz dożywiania  
tak 

nie przyznano dotacji 

31 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 
tak 

nie przyznano dotacji 

32 Klub Sportowy SOKÓŁ 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 

tak nie przyznano dotacji 

33 Stowarzyszenie NASZE POGORZAŁE 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 

tak 
nie przyznano dotacji 

34 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska. 

tak 
6.66 8 500,00 

35 Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO 
Terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie 

trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia  w zakresie przemocy. 

tak 
7.33 55 600,00 

36 Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO 

Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków 

psychoaktywnych, prowadzenie punktu konsultacyjnego,  realizacja 

programów profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

tak 

7.33 55 000,00 

37 Fundacja "WCZORAJ DLA JUTRA" 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska). 

tak 
4.66 

nie przyznano 

dotacji 

38 Stowarzyszenie SKARLAND FOR LIFE 
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do 

dzieci i młodzieży:  zajęcia pozalekcyjne, zimowiska). 

tak 
5.0 5 000,00 

RAZEM 
590 000,00 
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Na zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 

Prezydent Miasta  przyznał dotacje następującym podmiotom: 

 

Lp. 
oferent Nazwa zadania 

Oferta 

kompletna 

tak/nie 

Wartość 

punktowa 

przyznana 

kwota dotacji 

1 

 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi.  

tak 6.50 2 000,00 

2 Klub Seniora ZŁOTA PRZYSTAŃ 
Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi.  

tak 5.50 1 500,00 

3 Skarżyski Klub Sportów Walki KARATE - KYOKUSHIN 
Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi.  

tak 7.00 6 500,00 

4 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski 
Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi.  

tak 8.00 2 300,00 

5 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich 

Rodzinom PRAXIS 
Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz 

systemu  rekreacji jako formy rehabilitacji. 
tak 5.50 2 200,00 

6. Stowarzyszenie WŁĄCZ SIĘ 

Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi. 

tak 6.50 2 000,00 

7. Fundacja KAWAŁEK SERCA 

Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi. 

tak 6.17 2 500,00 

8. Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów 

Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi. 

tak 6,00 2 000,00 

9. Stowarzyszenie Zwykłe PRO HOMINIS 

Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi. 

tak 5,67 2 500,00 

10. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz 

systemu  rekreacji jako formy rehabilitacji 
tak 7.84 5 000,00 

11. Stowarzyszenie Akademia Holistyczna Wspieranie realizacji  inicjatyw   współzawodnictwa sportowego   

realizowanego przez organizacje nie będące klubami sportowymi. 
tak 5.84 6 000,00 

12. Stowarzyszenie SKARLAND FOR LIFE Wspieranie realizacji  inicjatyw  współzawodnictwa sportowego   

realizowanego przez organizacje nie będące klubami sportowymi. 
tak 5.17 1 000,00 
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13 Stowarzyszenie NASZE POGORZAŁE 
Wspieranie realizacji programów    upowszechniania aktywności fizycznej 

w różnych   środowiskach i  grupach społecznych realizowane przez  

organizacje nie będące klubami  sportowymi.  

tak 6.50 3 500,00 

14 Stowarzyszenie AKTYWISKO Wspieranie realizacji  inicjatyw  współzawodnictwa sportowego   

realizowanego przez organizacje nie będące klubami sportowymi. 
tak 5.84 1 000,00 

15 Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM Wspieranie realizacji  inicjatyw  współzawodnictwa sportowego   

realizowanego przez organizacje nie będące klubami sportowymi. 
nie nie przyznano dotacji 

RAZEM 40 000,00 

 

 

 

 

 

 

Na zadania dotyczące  ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 Kwietnia 2011  

o działalności leczniczej Prezydent Miasta, przyznał dotacje następującym podmiotom: 

 

Lp. 
oferent Nazwa zadania 

Oferta 

kompletna 

tak/nie 

Wartość 

punktowa 

przyznana 

kwota dotacji 

1 

 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP  Wspieranie akcji honorowego oddawania  krwi. 
tak 6.50 5 300,00 

2 Spectrum Of Skills Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie 

ochrony zdrowia.  
tak 6.33 10 000,00 

3 Skarżyski Klub Amazonek 
Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie 

ochrony zdrowia.  tak 7.33 20 000,00 

4 Klub Seniora ZŁOTA PRZYSTAŃ 
Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie 

ochrony zdrowia.  tak 6.33 6 800,00 

5 Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie 

ochrony zdrowia.  tak 6.16 10 460,00 

6 
Oddział Świętokrzyski  Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami 

Prostaty GLADIATOR im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego 

Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie 

ochrony zdrowia.  tak 7.00 9 860,00 

7 Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kam Wspieranie akcji honorowego oddawania  krwi. 
tak 6.83 12 580,00 

RAZEM 75 000,00 
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Na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

Prezydent Miasta, przyznał dotacje następującym podmiotom: 

 

 

Lp. 
oferent Nazwa zadania 

Oferta 

kompletna 

tak/nie 

Wartość 

punktowa 

przyznana 

kwota dotacji 

1 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 JESTEŚMY 
Inicjowanie i wspieranie wydarzeń budujących lub uzupełniających ofertę 

kulturalną miasta, skierowanych do mieszkańców Skarżyska-Kamienne 
tak 3.33 

nie przyznano 

dotacji 

2 Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Aktywizacja społeczna, poprawa jakości życia seniorów poprzez  ich czynny 

udział w działaniach artystycznych i kulturalnych. Działania międzypokoleniowe – 

edukacja kulturalna. 
tak 6.67 6 500,00 

3 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo 

i ich Rodzinom PRAXIS 
Inicjowanie i kontynuowanie projektów podkreślających specyfikę miasta m.in. 

poprzez projekty rocznicowe i jubileuszowe, 

tak 
7.00 2 000,00 

4 Stowarzyszenie Zwykłe PRO HOMINIS 

Aktywizacja społeczna, poprawa jakości życia seniorów poprzez  ich czynny 

udział w działaniach artystycznych i kulturalnych. Działania międzypokoleniowe – 

edukacja kulturalna 

tak 
5.67 3 000,00 

5 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Ochrona i promocja dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego miasta. 

Upamiętnianie miejsc oraz wydarzeń historycznych.  
tak 

8.17 3 000,00 

6 Stowarzyszenie AKTYWISKO 
Ochrona i promocja dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego miasta. 

Upamiętnianie miejsc oraz wydarzeń historycznych.  
tak 

5.50 500,00 

7 Fundacja LUDZIE Z NATURY 
Inicjowanie i kontynuowanie projektów podkreślających specyfikę miasta m.in. 

poprzez projekty rocznicowe i jubileuszowe, 
tak 

5.50 500.00 

8 Fundacja "Daj Szansę" 
Inicjowanie i wspieranie wydarzeń budujących lub uzupełniających ofertę 

kulturalną miasta, skierowanych do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, 
tak 

7.67 10 000,00 

RAZEM 22 500,00 



WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 

Na zadania dotyczące osób pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin, Prezydent Miasta przyznał dotacje następującym podmiotom: 
 

 

Lp. 
oferent Nazwa zadania 

Oferta 

kompletn

a tak/nie 

Wartość 

punktowa 

przyznana 

kwota 

dotacji 

1 

 
Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia 

Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz  wsparcie w 

wychodzeniu z bezdomności.  

 

tak 7.16 56 500,00 

2 Fundacja Skarżyski Bank Żywności 

- Łagodzeni skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności 

najuboższym mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej oraz dystrybucję żywności, w tym zbiórek 

na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. 

 

tak 7,00 31 000,00 

RAZEM 87 500,00 


