
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 

dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 

roku z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych 

realizowanych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej 

 

Oferta Organizacja Nazwa zadania 
Rekomendowana 

kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie „Tarnobrzeski 

Bank Żywności” 

„Wspieranie działań mających na 

celu poprawę sytuacji rodzin oraz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie” 

25 000,00 

2. Caritas Diecezji Sandomierskiej 

„Prowadzenie działań mających na 

celu poprawę sytuacji osób chorych, 

starszych, niepełnosprawnych i ich 

rodzin” 

1 500,00 

3. Caritas Diecezji Sandomierskiej 

„Działania wspierające edukację i 

rehabilitację osób niepełnosprawnych 

oraz poprawę sytuacji ich rodzin” 

1 500,00 

4. Stowarzyszenie „Esteka” „Aktywni razem” 10 000,00 

5. 

Sandomierskie Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego „Nadzieja” 

„Prowadzenie punktu wsparcia dla 

osób chorujących psychicznie, ich 

rodzin i opiekunów” 

2 000,00 

6. 
Stowarzyszenie „Przyjaciele 

Sielca” 
„Pora dla seniora” 3 000,00 

7. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

przy PWSZ w Tarnobrzegu 

„Integracja środowiska seniorów 

poprzez edukację, rozwijanie 

zainteresowań oraz aktywizację 

społeczną” 

5 000,00 

8. Stowarzyszenie „Pikajro” „Jedni z wielu” 1 800,00 

9. Stowarzyszenie Mokrzyszów 

„Seniorzy z Mokrzyszowa w 

barwach patriotycznych i nie 

tylko…” 

6 000,00 

10. Stowarzyszenie „Esteka” „Hipoterapia to zdrowie” 5 600,00 

11. Stowarzyszenie „Esteka” „BIO – wsparcie” odmowa 

12. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

przy PWSZ w Tarnobrzegu 

„Centrum Integracji i Aktywizacji 

Seniorów” 
5 000,00 

13. 
Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Inter-Akcja” 
„Integracja środowiska seniorów” 6 000,00 



14. 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób Chorych 

Psychicznie „Ogniwo” 

„Oswoić lęk” 2 000,00 

15. 
Stowarzyszenie Amazonek 

„Pomocna Dłoń” 
„Zobacz jest nas tysiące” 2 500,00 

16. 
Stowarzyszenie Amazonek 

„Pomocna Dłoń” 

„W trosce o jakość życia w chorobie 

nowotworowej” 
3 000,00 

 

Uzasadnienie do oferty, która nie otrzymały dofinansowania: 

Oferta nr 11 złożona przez Stowarzyszenie „Esteka” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „BIO 

– wsparcie” nie uzyskała dofinansowania ze względu na zbyt małą liczbę punktów (poniżej 65 pkt na 

100 możliwych) otrzymaną w trakcie dokonanej oceny merytorycznej. 


