
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe 

 w zakresie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Ocena formalna 12.02.2021r. 

Zakończenie oceny merytorycznej: 23.02.2021r. 

 

 
Numer 
oferty 

 
Data wpływu 

 
Oferent 

 
Nazwa zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Koszt ogólny 
zadania 

Wnioskowana 
kwota 

 
Przyznana 

kwota dotacji 

 
Decyzja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
28.01.2021r. 

 
Fundacja Adra Polska 

Działalność edukacyjno – 
konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz osób w kryzysie 

III – XII 
2021r.  

 
12.600,00 zł 
9.600,00 zł 

  
Oferta nie 

przyjęta do 
realizacji 

1.  
02.02.2020r. 

 
Świętokrzyski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Kielcach 

Działalność edukacyjno – 
konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz osób w kryzysie 

 
III – XII 
2021r. 

 
25.050,00 zł 
20.000,00 zł 

 

 
7.000,00 zł 

 
Oferta przyjęta 

do realizacji 

2.  
05.02.2021r. 

 
Stowarzyszenie na rzecz 
Zdrowia Psychicznego 

Działalność edukacyjno – 
konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz osób w kryzysie 

 
III – XII 
2021r. 

 
24.750,00 zł 
19.800,00 zł 

 
13.000,00 zł 

 
Oferta przyjęta 

do realizacji 

  
20.01.2021r. 

Stowarzyszenie „Lewandowe 
Wzgórza” 

Działalność informacyjno – 
edukacyjna dla dzieci i młodzieży w  

zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy 

 
III – XII 
2021r. 

 
17.480,00 zł 
13.984,00 zł 

  
Oferta nie 

przyjęta do 
realizacji 

  
25.01.2021r. 

 
FUNDACJA PRODRIVER 

Działalność informacyjno – 
edukacyjna dla dzieci i młodzieży w  

zakresie przeciwdziałania 

 
III – XII 
2021r. 

 
17.000,00 zł 
12.000,00 zł 

  
Oferta nie 

przyjęta do 
realizacji 



alkoholizmowi, narkomanii i 
przemocy 

3.  
04.02.2021r. 

 
Świętokrzyski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Kielcach 

Działalność informacyjno – 
edukacyjna dla dzieci i młodzieży w  

zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy 

 
III – XII 
2021r. 

 
11.320,00 zł 
8.320,00 zł 

 
8.320,00 zł 

 
Oferta przyjęta 

do realizacji 

4.  
05.02.2021r. 

 
Stowarzyszenie na rzecz 
Zdrowia Psychicznego 

Działalność informacyjno – 
edukacyjna dla dzieci i młodzieży w  

zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy 

 
III – XII 
2021r. 

 
19.140,00 zł 
14.990,00 zł 

 
6.680,00 zł 

 
Oferta przyjęta 

do realizacji 

 

Zatwierdzam: 

Burmistrz Sandomierza 

Marcin Marzec 

 


