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1

Stowarzyszenie Orkiestra
Jazzowa

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Międzynarodowy Festiwal "Zmagania
Jazzowe"

W

1284/2008

130 000,00

WKiOZ

19.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

2

Stowarzyszenie OFFicyna

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja całorocznego
programu działań kulturotwórczych i
artystycznych

W

1525/2008

80 000,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja przez Teatr
Kameralny 4 premier w sezonie 2008

W

1280/2008

60 000,00

WKiOZ

28.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

10 sezon artystyczny PT

W

1572/2008

40 000,00

WKiOZ

30.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

L.p.

3

Szczecińskie Towarzystwo
Przyjaciół Sztuki

4 Fundacja Pogotowie Teatralne

5

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wilna, Ziemi Wileńskiej,
Nowogródzkiej i Polesia
"Świteź"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Kaziuk Wileński 2008

W

1171/2008

12 000,00

WKiOZ

18.03.2008

02.04.2008

Tak/Tak

6

Fundacja Balet

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

„Złote Pointy 2008” i Międzynarodowa
Gala Baletu

W

1752/2008

35 000,00

WKiOZ

14.05.2008

27.05.2008

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

VI Międzynarodowy Festiwal
Saksofonowy

W

1651/2008

20 000,00

WKiOZ

30.06.2008

28.07.2008

Tak/Tak

Stowarzyszenie Make It Funky kultura, sztuka, ochrona dóbr
Production
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Inspiracje '08

W

1282/2008

110 000,00

WKiOZ

30.05.2008

25.11.2008

Tak/Tak

7

8

Fundacja Na Rzecz
Instrumentów Dętych

9

Towarzystwo SpołecznoKulturalne śydów w Polsce

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Marzec '68

W

1172/2008

3 450,00

WKiOZ

09.04.2008

14.04.2008

Tak/Tak

10

Stowarzyszenie Gamba

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Sklep z ptasimi piórami - koncert i
wydanie płyty CD i DVD

W

1281/2008

10 000,00

WKiOZ

29.07.2008

19.08.2008

Tak/Tak

Stowarzyszenie na rzecz
Wzbogacenia i Rozwoju śycia kultura, sztuka, ochrona dóbr
Kulturalno Społecznego
kultury i tradycji
Szczecina - Klub Storrady

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

"DyŜury kulturalne"

W

1869/2008

8 000,00

WKiOZ

30.09.2008

17.03.2009

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Wystawy Art Brut i warsztaty

W

2419/2008

15 000,00

WKiOZ

30.09.2008

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Stowarzyszenie Uniwersytet III kultura, sztuka, ochrona dóbr
Wieku
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

30-lecie SUTW

W

1834/2008

10 000,00

WKiOZ

29.08.2008

12.01.2009

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

VIII Euro-Dance Festival

W

2421/2008

2 000,00

WKiOZ

20.06.2008

23.06.2008

Tak/Tak

11

12

13

Fundacja Pod Sukniami

14 Stowarzyszenie Tańca "Astra"

15

Stowarzyszenie Teatr Kana
Uniwersytet Szczeciński

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Improwizowanej i Eksperymentalnej
Musica Genera Festival 2008

W

1835/2008

70 000,00

WKiOZ

23.07.2008

05.09.2008

Tak/Tak

16

Fundacja Kultury i Sportu
"PrawobrzeŜe"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

"Spotkanie z wiosną" i "Powitanie lata" prezentacja amatorskiego ruchu
artystycznego

W

1573/2008

10 000,00

WKiOZ

15.07.2008

27.08.2008

Tak/Tak

Stowarzyszenie Rewaloryzacji
Zabytków Sakralnych i Ochrony kultura, sztuka, ochrona dóbr
Dziedzictwa Kulturowego w
kultury i tradycji
Szczecinie "Katedra"

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Szczeciński Festiwal Organowy

W

1870/2008

40 000,00

WKiOZ

30.09.2008

01.12.2008

Tak/Tak

17

18

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział w Szczecinie

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

XII Dni Kultury Ukraińskiej

W

2420/2008

40 000,00

WKiOZ

02.07.2008

25.08.2008

Tak/Tak

19

Stowarzyszenie Twórców i
Producentów Sztuki

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Horspiele - prezentacja audycji
radiowych

W

1751/2008

2 750,00

WKiOZ

29.09.2008

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

20

Związek Polskich Artystów
Plastyków

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego 2008 - I etap

W

1554/2008

10 000,00

WKiOZ

25.08.2008

08.09.2008

Tak/Tak

21

Szczecińskie Towarzystwo
Miłośników Komunikacji
Miejskiej

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Zlot Pojazdów Zabytkowych w MTiK

W

2943/2008

10 000,00

WKiOZ

29.09.2008

29.10.2008

Tak/Tak

Polskie Stowarzyszenie na
kultura, sztuka, ochrona dóbr
22 Rzecz Osób z Upośledzeniem
kultury i tradycji
Umysłowym Koło

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie

W

1703/2008

1 800,00

WKiOZ

02.06.2008

13.06.2008

Tak/Tak

23

Stowarzyszenie Studentów
WyŜszych Uczelni Szczecina
"Studentus"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Juwenalia '08

W

1868/2008

20 000,00

WKiOZ

07.07.2008

09.12.2008

Tak/Tak

24

Stowarzyszenie Akademia
Muzyki Dawnej

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

V Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej

W

2131/2008

20 000,00

WKiOZ

04.07.2008

06.08.2008

Tak/Tak

25

Stowarzyszenie OFFicyna

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

DokumentArt '08

W

3515/2008

80 000,00

WKiOZ

01.12.2008

09.03.2009

Tak/Tak

AfrykaFest '08

W

3952/2008

20 000,00

WKiOZ

31.12.2008

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

26

Stowarzyszenie Artefakt

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

27

Związek Polskich Artystów
Plastyków

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego 2008 - II etap

W

3645/2008

59 000,00

WKiOZ

28.11.2008

21.01.2009

Tak/Tak

28

Stowarzyszenie Operahaus

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Festiwal Myśli Drukowanej

W

5174/2008

10 000,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

29

Stowarzyszenie Mniejszości
Narodowej Roma w Polsce
"Jankesci"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

3 imprezy plenerowe

W

3771/2008

15 000,00

WKiOZ

17.10.2008

26.11.2008

Tak/Tak

Stowarzyszenie Teatralne "Nie kultura, sztuka, ochrona dóbr
Ma"
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Warsztaty teatralne

W

3726/2008

10 000,00

WKiOZ

30.01.2009

05.03.2009

Tak/Tak

30

31

Fundacja Kultury i Sportu
"PrawobrzeŜe"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

"PoŜegnanie lata" i XV Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Dziecięcej "Wesołe
Piosenki"

W

3756/2008

10 000,00

WKiOZ

26.11.2008

13.01.2009

Tak/Tak

32

Fundacja Pod Sukniami

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

3 wydarzenia promujące artystów
niepełnosprawnych umysłowo i sztukę
naiwną

W

4760/2008

16 000,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Wydanie albumu "Szczecinianie" na 55lecie STF

W

3646/2008

8 500,00

WKiOZ

30.01.2009

30.03.2009

Tak/Tak

33

Szczecińskie Towarzystwo
Fotograficzne

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

34

Stowarzyszenie Aktywności
Kulturalnej "Gamba"

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Widowisko muzyczne zespołu Arfik pt.
"Snieg w kieszeni"

W

3755/2008

8 000,00

WKiOZ

28.01.2009

24.02.2009

Tak/Tak

35

Stowarzyszenie Twórców i
Producentów Sztuki

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Europejskie Noce Kinematografii

W

3770/2008

3 500,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Stiowarzyszenie Zachęta Sztuki kultura, sztuka, ochrona dóbr
Współczesnej
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Budowa Kolekcji i wystawa

W

4621/2008

80 000,00

WKiOZ

30.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Łasztownia - Lastadie

W

4357/2008

24 000,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Polskie Stowarzyszenie na
kultura, sztuka, ochrona dóbr
38 Rzecz Osób z Upośledzeniem
kultury i tradycji
Umysłowym Koło

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Orkiestra Perkusyjna Gamelan w roli
ambasadora kulturalnego Szczecina

W

4518/2008

4 000,00

WKiOZ

29.01.2009

16.02.2009

Tak/Tak

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

I Szczecińskie Otwarte Warsztaty
Kabaretowe

W

4818/2008

4 300,00

WKiOZ

12.01.2009

16.02.2009

Tak/Tak

Stowarzyszenie Architektów kultura, sztuka, ochrona dóbr
Polskich Oddział w Szczecinie
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Westival - Sztuka architektury

W

4819/2008

40 000,00

WKiOZ

09.01.2009

06.02.2009

Tak/Tak

36

37

39

40

Stowarzyszenie Teatr Kana
Uniwersytet Szczeciński

Stowarzyszenie Winda
Kreatywnych

41

Stowarzyszenie Twórców i
Producentów Sztuki

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Kinobambino - W krainie animacji

W

4402/2008

2 700,00

WKiOZ

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

42

Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja imprez,
wydarzeń, przedsięwzięć i działań w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

Konferencja "Małgorzata Musierowicz"

W

4680/2008

3 000,00

WKiOZ

08.12.2008

18.03.2009

Tak/Tak

43

Polskie Towrzystwo
Stwardnienia Rozsianego

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby
z dysfunkcją układu nerwowo-mięśniowego

Działania skierowane do osób ze
stwardnieniem rozsianym. Środki
przeznaczone były na prowadzeniu
rehabilitacji społecznej dla tych osób.

W

32/2008

20 000,00

WZiPS

29.01.2009

16.03.2009

Tak/Tak

44

Polski Związek Niewidomych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Twórczość osób niepełnosprawnych droga do nawiązania kontaktu ze
społeczeństwem- słowem i pieśnią
malowane

Środki zostały przeznaczone na
organizację twórczości osób
niepełnosprawnych.

W

26/2008

2 800,00

WZiPS

14.01.2009

22.01.2009

Tak/Tak

45

Stowarzyszenie Rodzin i
Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie Rodzina

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Twórczość osób niepełnosprawnych droga do nawiązania kontaktu ze
społeczeństwem

Środki zostały przeznaczone na
organizację twórczości osób
niepełnosprawnych.

W

21/2008

3 500,00

WZiPS

16.01.2009

05.02.2009

Tak/Tak

46

Fundacja Pomocy Chorym na
Zanik Mięśni

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
Zadanie skierowane do osób z zanikiem
innowacyjnych działań zapobiegających ich
mięśni. Dotyczyło realizacji działań
izolacji i marginalizacji - Pierwszy stopień
statutowych.
do samodzielności

W

20/2008

23 400,00

WZiPS

30.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

47

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe-jedna z form rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, klub sportowy aktywna terapia osób niepełnosprawnych
intelektulanie

Zadanie skierowane do osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Polegało na organizacji zajęć
sportowych jako jedna z form
rehabilitacji

W

31/2008

6 000,00

WZiPS

29.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

48

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie w ośrodku teraputycznorehabilitacyjnym programu rehabilitacji
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz
systemów wsparcia ic rodzin w trudnych
sytuacjach

Środki przeznaczone na organizację
Ośrodka Oparcia Społecznego.

W

28/2008

55 100,00

WZiPS

29.01.2009

03.03.2009

Tak/Tak

Integracja i aktywizacja środowiska osób
Umowa skierowana do środowiska
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
osób niesłyszących. Dotyczyła realizacji
innowacyjnych działań zapobiagających ich
zajęć satutowych, organizacji czasu
izolacji i marginalizacji oejmujących osoby z
wolnego poprzez prowadzenie kół
dysfunkcją narządu słuchu - łamanie barier
zainteresowań dla tych osób oraz
wycieczek i imprez integracyjnych
świata ciszy

49

Polski Związek Głuchych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

50

Polski Związek Głuchych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie w ośrodku teraputycznorehabilitacyjnym programu rehabilitacji
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz
systemów wsparcia ich rodzin- dom
dziennego pobytu dla niesłyszących

51

Szczecińskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą
Parkinsona

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

52

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i MłodzieŜy
Niepełnosprawnej Ruchowo
Tęcza

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

53

Polski Związek Niewidomych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

54

Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

W

24/2008

53 000,00

WZiPS

30.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

Prowadzenie Dziennego Domu dla
Osób Niesłyszących w Szczecin Dąbiu. Rehabilitacja społeczna poprzez
kluby zainteresowań dla osób głuchych.

W

25/2008

15 000,00

WZiPS

30.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

Rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona

Działania skierowane dla osób chorych
na Parkinsona. Dotyczyły rehabilitacji i
usprawniania oraz zajęć integracyjnych
przez cały rok.

W

729/2008

12 000,00

WZiPS

30.01.2009

30.03.2009

Tak/Tak

Prowadzenie w ośrodku terapeutycznorehabilitacyjnym programu rehabilitacji
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz
systemów wsparcia ich rodzin

Prowadzenie pełnej rehabilitacji
społecznej polegającej na zajęciach z
dogoterapii, muzykoterapii, informatyki,
kół zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej ruchowo.

W

23/2008

80 000,00

WZiPS

29.01.2009

12.02.2009

Tak/Tak

Integracja i aktywizacja środowiska osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
Działania skierowane były do osób z
innowacyjnych działań zapobiagających ich niepełnosprawnością wzrokową. Były to
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby
działania statutowe.
z dysfunkcją narządu wzroku

W

27/2008

55 000,00

WZiPS

14.01.2009

03.02.2009

Tak/Tak

W

30/2008

14 400,00

WZiPS

02.02.2009

12.03.2009

Tak/Tak

Twórczość osób niepełnosprawnych droga do nawiązania kontaktu ze
społeczeństwem

Środki zostały przeznaczone na
organizację twórczości osób
niepełnosprawnych.

55 Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe - jedna z form rehabilitacji
Zadanie skierowane do osób z
osób niepełnosprawnych, pływanieautyzmem. Środki przeznaczone były na
aktywna rehabilitacja osób z autyzmem
organizację zajęć pływackich.

W

22/2008

4 000,00

WZiPS

30.01.2009

19.02.2009

Tak/Tak

56 Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób
Zadanie skierowane do osób z
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
autyzmem. Polegało na prowadzeniu
innowacyjnych działań zapobiagających ich zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych
izolacji i marginalizacji -Budowanie mostów
mających na celu integrację
dla Rain Mana
środowiska.

W

29/2008

15 000,00

WZiPS

30.01.2009

19.02.2009

Tak/Tak

57

Stowarzyszenie Reumatyków i
ich Sympatyków

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Przystosowanie lokalu do potrzeb osób
niepełnosprawnych z chorobami
reumatycznymi

Dzaiałania skierowane do osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację
barier w ośrodku słuŜącym do
rehabilitacji osób z chorobami
reumatycznymi

W

1450/2008

15 000,00

WZiPS

24.09.2008

24.09.2008

Tak/Tak

58

Stowarzyszenie Rodzin i
Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie Rodzina

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób choprych
psychicznie poprzez pracę wspieraną

Zadanie realizowane jest na rzecz osób
chorych psychicznie. Dotyczyło
rehabilitacji zawodowej powyŜszych
osób

W

1448/2008

22 000,00

WZiPS

16.01.2009

28.01.2009

Tak/Tak

59

Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Pomoc osobom starszym w rehabilitacji
słuchu i mowy oraz w zakresie sprawności
ruchowej

Rehabilitacja osób starszych z
uszkodzonym narządem słuchu

W

1530/2008

16 040,00

WZiPS

02.02.2009

20.03.2009

Tak/Tak

60

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja społeczna i
medyczna dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie oraz system wsparcia ich
rodzin

Zadanie dotyczyło wczesnej rehabilitacji
osób niepełnosprawnych intelektualnie z
orzeczoną niepełnosprawnością,
poprzez odpowiednią terapię.

W

1528/2008

37 500,00

WZiPS

29.01.2009

16.02.2009

Tak/Tak

61

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzierzy
Niepełnosprawnej Ruchowo
Tęcza

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja społeczna i
medyczna dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie oraz system wsparcia ich
rodzin

Zadanie dotyczyło wczesnej rehabilitacji
osób niepełnosprawnych intelektualnie z
orzeczoną niepełnosprawnością,
poprzez odpowiednią terapię.

W

1526/2008

37 500,00

WZiPS

29.01.2009

12.02.2009

Tak/Tak

62

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Radą i pomocą wspieramy osoby
niepełnosprawne-uroczyste spotkania
emerytów, rencistów i inwalidów

Zadanie dotyczyło organizacji trzech
największych imprez skierowanych do
osób starszych, takich jak Dzień
Seniora, Wigilia.

W

1527/2008

21 000,00

WZiPS

30.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

W

1879/2008

4 000,00

WZiPS

01.12.2008

12.01.2009

Tak/Tak

63

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego wieku w Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Radą i pomocą wspieramy osoby
niepełnosprawne-uroczyste spotkania
emerytów, rencistów i inwalidów

Zadanie dotyczyło organizacji trzech
największych imprez skierowanych do
osób starszych, takich jak Dzień
Seniora, Wigilia.

64

Stowarzyszenie Reumatyków i
ich Sympatyków

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja osób z chorobami
reumatycznymi

Zadanie skierowane do osób z
chorobami reumatycznymi. Polegało na
prowadzeniu zajęć integracyjnych,
szkoleniowych dotyczących ćwiczeń
gimnastycznych.

W

2022/2008

24 450,00

WZiPS

16.01.2009

24.02.2009

Tak/Tak

65

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
Zadanie polegało na prowadzeniu
rehabilitacji społecznej poprzez kulturę.

W

2352/2008

5 500,00

WZiPS

29.01.2009

24.02.2009

Tak/Tak

66

Stowarzyszenie Przyjaciół
SOSW Nr 2 "SZANSA" w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
Zadanie polegało na prowadzeniu
rehabilitacji społecznej poprzez kulturę.

W

2351/2008

3 300,00

WZiPS

30.12.2008

05.02.2009

Tak/Tak

67

Stowarzyszenie w Rozwoju
Społecznym i Zawodowym
Osób Niepełnosprawnych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
Zadanie polegało na prowadzeniu
rehabilitacji społecznej poprzez kulturę.

W

2396/2008

25 200,00

WZiPS

30.01.2009

30.03.2009

Tak/Tak

68

Fundacja "Pod Sukniami"

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez
uczestnictwo w zajęciach kulinarnych

Zadanie skierowane było do osób z
niepełnosprawnością intelektualną, po
legało na rehabilitacji zawodowej i
przyuczenia do zawodu

W

3168/2008

10 500,00

WZiPS

27.01.2009

17.03.2009

Tak/Tak

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z
terenu miasta Szczecina

Działania skierowane były na
prowadzenie hipoterapii dla dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnej.

W

3170/2008

20 000,00

WZiPS

30.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

Świat osób głuchoniewidomych to nie tylko
Środki były przeznaczone na intergrację
świat ciemności i ciszy- rehabilitacja
osób głuchoniewidomych
społeczna dzieci głuchoniewidomych

W

3169/2008

10 000,00

WZiPS

28.11.2008

15.12.2008

Tak/Tak

W

3581/2008

5 402,00

WZiPS

16.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

AMICI Stowarzyszenie
69
Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo

70

Polski Związek Głuchych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

71

Uczniowski Klub Sportowy
ISKIERKA

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne
prowadzone przez uczniowskie kluby
sportowe

Działanie skierowane do dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnej
intelektualnie. Dotyczyło organizacji
zajęć pływackich.

72

Uczniowski Klub Sportowy
Orliki

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

73

Stowarzyszenie Amazonek
AGATA w Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne
prowadzone przez uczniowskie kluby
sportowe

Organizacja zajęć sportowych na
PrawobrzeŜu dla osób
niepełnosprawnych intelektulanie,
polegająca na prowadzeniu sekcji tenisa
stołowego oraz ziemnego.

W

3790/2008

8 000,00

WZiPS

30.01.2009

20.03.2009

Tak/Tak

Zadanie dotyczyło organizacji
Zajęcia integracyjne kobiet po mastektomii wycieczek integracyjnych dla kobiet po
mastektomii.

W

3977/2008

7 000,00

WZiPS

27.01.2009

23.02.2009

Tak/Tak

W

4218/2008

3 472,00

WZiPS

28.11.2008

08.12.2008

Tak/Tak

W

4639/2008

1 080,00

WZiPS

29.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

Organizacja konferencji pt .”Seksulanosć,
Organizacja konferencji pt. Seksualność
intymność, miłość w Ŝyciu osób z
osób niepełnosprawnych intelektualnie"
niepełnosprawnością intelektualną"

W

4636/2008

10 000,00

WZiPS

29.01.2009

10.02.2009

Tak/Tak

74

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Uspołecznienie i integracja uczestników
środowiskowego domu samopomocy

Zadanie realizowane było na rzecz osób
chorych intelektualnie. Dotyczyło
organizacji wycieczek i spotkań
integracyjnych

75

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji społecznej w
formie wyjazdów rekreacyjnych dla osób ze
stwardnieniem rozsianym

Zadanie skierowane było do
środowiska osób ze stwardnieniem
rozsianym. Dotyczyło organizacji
wyjazdów integracyjnych.

76

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

77

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracyjne zajęcia dla niepełnosprawnych
seniorów

Zadanie skierowane do osób starszych
, niepełnosprawnych. Dotyczyło
organizacji czasu wolnego w formie
zajęć rehabilitacyjnych.

W

4752/2008

12 499,00

WZiPS

30.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

78

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5094/2008

3 000,00

WZiPS

29.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

79

Stowarzyszenie Przyjaciół
SOSW Nr 2 "SZANSA" w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5142/2008

1 700,00

WZiPS

29.01.2009

27.02.2009

Tak/Tak

80

Szczecińskie Stowarzyszenie
Pomocy Autystom

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5144/2008

2 860,00

WZiPS

04.02.2009

06.03.2009

Tak/Tak

81

Polski Związek Niewidomych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5098/2008

5 100,00

WZiPS

30.01.2009

12.02.2009

Tak/Tak

82

Towarzystwo Walki z
Kalectwem

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5095/2008

2 000,00

WZiPS

02-02-2009

12.03.2009

Tak/Tak

83

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego wieku w Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5097/2008

2 000,00

WZiPS

30.01.2009

24.02.2009

Tak/Tak

84

Fundacja Pomocy Chorym na
Zanik Mięśni

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

P

5103/2008

11 300,00

WZiPS

30.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

85 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5100/2008

2 250,00

WZiPS

30.01.2009

16.03.2009

Tak/Tak

86

Polski Związek Głuchych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5141/2008

2 700,00

WZiPS

04-02-2009

06.03.2009

Tak/Tak

87

Stowarzyszenie Pomocy w
Rozwoju Społecznym i
Zawodowym Osób
Niepełnosprawnych

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5137/2008

3 500,00

WZiPS

27.02.2009

11.03.2009

Tak/Tak

88

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzierzy
Niepełnosprawnej Ruchowo
Tęcza

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5099/2008

4 000,00

WZiPS

07.01.2009

27.01.2009

Tak/Tak

89

Fundacja Dom Rodzinny w
Łysogórkach dla upośledzonych
umysłowo sierot pod
wezwaniem dzieciątka Jezus

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5135/2008

3 600,00

WZiPS

26.02.2009

19.03.2009

Tak/Tak

90

Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób Mniejszych
Szans "Więź"

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5148/2008

2 000,00

WZiPS

27.02.2009

10.03.2009

Tak/Tak

91

Stowarzyszenie Reumatyków i
ich Sympatyków

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5146/2008

1 500,00

WZiPS

02.02.2009

02.03.2009

Tak/Tak

92

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5149/2008

8 640,00

WZiPS

17.02.2009

05.03.2009

Tak/Tak

93

Polski Czerwony KrzyŜ

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych i integracyjnych
spotkań wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane było na rzecz osób
niepełnosprawnych, bez względu na
wiek i stopień niepełnosprawności.
Dotyczyło organizacji spotkań
integracyjnych wigilijnych i
noworocznych dla osób
niepełnosprawnych

W

5145/2008

1 500,00

WZiPS

28.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

94

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic środowiskowych

W

16/2008

211.000,00

WZiPS

09.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

95

Rzymskokatolicka Parafia przy
Sanktuarium Najświetszego
Serca Pana Jezusa

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

18/2008

60.000,00

WZiPS

26.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

96

Towarzystwo Salezjańskie
ul. Ku Słońcu 124

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

8/2008

57 000,00

WZiPS

30.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

97

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania MłodzieŜy

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

9/2008

64 500,00

WZiPS

30.01.2009

27.03.2009

Tak/Tak

98

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic środowiskowych

W

11/2008

344 000,00

WZiPS

30.01.2009

31.03.2009

Tak/Tak

99

Stowarzyszenie Przyjaciół
Duszpasterstwa
Akademickiego "Razem"

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

14/2008

24 200,00

WZiPS

26.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

100

Polski Czerwony KrzyŜ

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

5903/2008

20 000,00

WZiPS

28.01.2009

17.03.2009

Tak/Tak

101

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic środowiskowych

W

5/2008

150 000,00

WZiPS

12.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic środowiskowych

W

10/2008

94 600,00

WZiPS

14.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

102 Związek Harcerstwa Polskiego

103

Towarzystwo Salezjańskie
ul. Lwowska 1

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

7/2008

38 000,00

WZiPS

30.01.2009

24.03.2009

Nie/Tak

104

Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. św. Jana Bosko

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

17/2008

49 500,00

WZiPS

22.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

105

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
Oddział Szczecin

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

13/2008

22 000,00

WZiPS

07.01.2009

12.03.2009

Nie/Tak

106

Szczecińskie Towarzystwo
Ognisk Rodzinnych

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

W

12/2008

28 500,00

WZiPS

22.01.2009

23.03.2009

Tak/Tak

107

Towarzystwo Salezjańskie
ul. Ku Słońcu 124

zadanie z zakresu pomocy
społecznej zawierające
działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym prowadzenie
świetlic środowiskowych w Szczecinie
działających w najbliŜszym środowisku
lokalnym dziecka

Prowadzenie specjalistycznej świetlicy
środowiskowej

W

4096/2008

106 400,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

108

Towarzystwo Salezjańskie
ul. Ku Słońcu 124

zadanie z zakresu pomocy
społecznej polegające na
prowadzeniu placówki
opiekuńczo – wychowawczej

Prowadzenie koedukacyjnej placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych w
latach 2006 - 2010

Prowadzenie koedukacyjnej placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych

W

19/2008

302 256,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej polegające na
prowadzeniu w ośrodku
adopcyjno-opiekuńczym
działalności diagnostycznokonsultacyjnej w celu
pozyskiwania, szkolenia i
kwalifikowania osób
zgłaszających gotowość
Promocja rodzicielstwa zastępczego,
przysposobienia dziecka oraz
szkolenie kandydatów na rodziców
adopcyjnych i zastępczych, wspieranie
szkoleniu i wspieraniu
rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz
psychologiczno –
naturalnych w wypełnianiu ich
pedagogicznym osób
podstawowych funkcji oraz prowadzenie
prowadzących rodziny
specjalistycznego poradnictwa w tym
zastępcze i adopcyjne oraz
zakresie na podstawie ustawy z dnia 12
naturalne, prowadzeniu
marca 2004 roku o pomocy społecznej.
poradnictwa rodzinnego i
terapii rodzinnej, prowadzeniu
szkoleń dla kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny
zastępczej i rodziny
adopcyjnej, do realizacji
przez podmioty uprawnione w
rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej.

Prowadzenie Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego

W

35/2008

115 300,00

WZiPS

12.01.2009

11.03.2009

Nie/Nie

110

Fundacja Mam Dom

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej polegające na
prowadzeniu w ośrodku
adopcyjno-opiekuńczym
działalności diagnostycznokonsultacyjnej w celu
pozyskiwania, szkolenia i
kwalifikowania osób
zgłaszających gotowość
Promocja rodzicielstwa zastępczego,
szkolenie kandydatów na rodziców
przysposobienia dziecka oraz
szkoleniu i wspieraniu
adopcyjnych i zastępczych, wspieranie
psychologiczno –
rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz
naturalnych w wypełnianiu ich
pedagogicznym osób
podstawowych funkcji oraz prowadzenie
prowadzących rodziny
zastępcze i adopcyjne oraz
specjalistycznego poradnictwa w tym
naturalne, prowadzeniu
zakresie na podstawie ustawy z dnia 12
poradnictwa rodzinnego i
marca 2004 roku o pomocy społecznej.
terapii rodzinnej, prowadzeniu
szkoleń dla kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny
zastępczej i rodziny
adopcyjnej, do realizacji
przez podmioty uprawnione w
rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej.

Prowadzenie Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego

W

1247/2008

115 300,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

111

Polsko-Belgijskie Towarzystwo
Pomocy Socjalnej SzczecinAntwerpia

Działania na rzecz osób
bezdomnych oraz
mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P

648/2008

54 750,00

WZiPS

22.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

Polsko-Belgijskie Towarzystwo
112 Pomocy Socjalnej SzczecinAntwerpia

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych

Zadanie polegało na rehabilitacji osób
bezdomnych

W

4/2008

96 580,00

WZiPS

22.01.2009

23.02.2009

Tak/Tak

113

Stowarzyszenie "Feniks"

Działania na rzecz osób
bezdomnych oraz
mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P

645/2008

71 075,00

WZiPS

30.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

114

Stowarzyszenie "Feniks"

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych

Zadanie polegało na rehabilitacji osób
bezdomnych

W

2/2008

304 045,00

WZiPS

30.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

115

CARITAS Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

Działania na rzecz osób
bezdomnych oraz
mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P

647/2008

379 500,00

WZiPS

30.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

116

CARITAS Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych

Zadanie polegało na rehabilitacji osób
bezdomnych

W

15/2008

266 697,00

WZiPS

30.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

Polski Komitet Pomocy
117 Społecznej Zarząd Okregowy w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
bezdomnych oraz
mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P

646/2008

449 125,00

WZiPS

08.01.2009

21.01.2009

Tak/Tak

Polski Komitet Pomocy
118 Społecznej Zarząd Okregowy w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych

Zadanie polegało na rehabilitacji osób
bezdomnych

W

3/2008

68 475,00

WZiPS

14.01.2009

26.01.2009

Tak/Tak

109

119

Fundacja Pomocy Samotnej
Matce p.w. Św. Józefa w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
bezdomnych oraz
mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P

785/2008

36 500,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

120

Fundacja Pomocy Samotnej
Matce p.w. Św. Józefa w
Szczecinie

Działania na rzecz osób
bezdomnych

Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych

Zadanie polegało na rehabilitacji osób
bezdomnych

W

1/2008

64 203,00

WZiPS

02.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

Poradnia Profilaktyki i Terapii
UzaleŜnień "Monar"

Programy prewencyjne i
programy redukcji szkód,
adresowane do osób
zagroŜonych narkomanią,
uŜytkowników narkotyków
syntetycznych oraz osób
uzaleŜnionych. Realizowane
poprzez: street work, party
work, outreach work,
działalność edukacyjną,
opracowanie i dystrybucję
materiałów oświatowych

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: działań środowiskowychdyŜurów partyworkerskich podczas
imprez muzycznych, zajęć edukacyjnych
z młodzieŜą w klubach muzycznych,
szkoleń podwyŜszających umiejętności i
kwalifikacje wolontariuszy i
partyworkerów, kampanii informacyjnej
promującej bezpieczną zabawę bez
narkotyków, dystrybucji materiałów
edukacyjnych

W

2074/2008

57 400,00

WZiPS

27.01.2009

03.02.2009

Tak/Tak

Prowadzenie oddziaływań
psychoedukacyjnych w środowiskach
zagroŜonych narkomanią

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: konsultacji
specjalistycznych (psycholog),
poradnictwa, telefonu zaufania, terapii
indywidualnej, wywiadów i interwencji
socjalnych, interwencji kryzysowych,
interwencji terapeutycznych,
poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia
dla rodzin i bliskich, warsztatów
zapobiegania nawrotom, warsztatów
umiejętności psychospołecznych, grup
terapeutycznych dla "neofitów", grup
terapeutycznych dla młodzieŜy
zagroŜonej, eksperymentującej ze
środkami psychoaktywnymi, szkoleń i
edukacji

W

2075/2008

110 000,00

WZiPS

21.01.2009

16.03.2009

Tak/Tak

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: poradnictwa
telefonicznego, poradnictwa I-go
kontaktu, poradnictwa prawnego dla
Prowadzenie oddziaływań
Zadanie z zakresu
rodziców i dorosłych, grup wsparcia dla
psychoedukacyjnych w środowiskach
rodziców, konsultacji i diagnozy,
Towarzystwo Rodzin i
przeciwdziałania narkomanii
zagroŜonych narkomanią, tj. zwiększenie
spotkań indywidualnych diagnozująco123 Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych oraz negatywnym skutkom
dostępności pomocy terapeutycznej i
motywujących do podjęcia leczenia dla
"Powrót z U"
uzaleŜnień od substancji
rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych oraz
młodzieŜy, indywidualnej terapii
psychoaktywnych
zagroŜonych narkomanią
uzaleŜnień i psychoterapii analitycznej,
grup rozwoju umiejętności
psychospołecznych dla rodziców, terapii
rodzin, edukacji w środowisku lokalnym

W

2266/2008

140 000,00

WZiPS

26.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

121

122

Poradnia Profilaktyki i Terapii
UzaleŜnień "Monar"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
oraz negatywnym skutkom
uzaleŜnień od substancji
psychoaktywnych

124 Fundacja Pogotowie Teatralne

125

Klub Sportowy "Wiskord
Szczecin"

126

Osiedlowy Klub Sportowy
"Świt" Szczecin - Skolwin

127

Miejski Ośrodek Kultury

128

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
oraz negatywnym skutkom
uzaleŜnień od substancji
psychoaktywnych wśród
młodych ludzi

Realizacja zadania polegała na
Prowadzenie profilaktycznej działalności w prowadzeniu: spotkań warsztatowych
zakresie przeciwdziałania narkomanii
terapii balonowej i klaunowania z
skierowanej do dzieci i młodzieŜy - "Kolory elementami sztuki aktorskiej, wykładów
codzienności"
incenizowanych, konkursu plastycznego
i fotograficznego

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
oraz negatywnym skutkom
uzaleŜnień od substancji
psychoaktywnych wśród
młodych ludzi

Prowadzenie profilaktycznej działalności w
zakresie przeciwdziałania narkomanii
skierowanej do dzieci i młodzieŜy

W

2349/2008

13 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

W

2483/2008

18 000,00

WZiPS

27.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru u dzieci i młodzieŜy w oparciu o
Zadanie z zakresu
przeciwdziałania narkomanii wychowawcze wzorce sportowe w ramach
Realizacja zadania polegała na
oraz negatywnym skutkom
kontynuacji realizacji zadania z zakresu
prowadzeniu zajęć: profilaktycznych,
uzaleŜnień od substancji
przeciwdziałania narkomanii oraz
kulturalno - oświatowych, sportowych
psychoaktywnych wśród
negatywnym skutkom uzaleŜnień od
młodych ludzi
środków psychoaktywnych na terenie
północnych osiedli Gminy Miasto Szczecin

W

2135/2008

39 000,00

WZiPS

02.01.2009

12.01.2009

Tak/Tak

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
oraz negatywnym skutkom
uzaleŜnień od substancji
psychoaktywnych wśród
młodych ludzi

W

2134/2008

12 000,00

WZiPS

29.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Realizacja zadania polegała na
zorganizowaniu siedmiu sesji
szkoleniowych w Szczecinie i Toruniu
oraz tygodniowej praktyki w Sierczynku

W

1960/2008

33 000,00

WZiPS

15.01.2009

13.03.2009

Tak/Tak

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: spotkań informacyjno edukacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin, spotkań
edukacyjnych dla nowicjuszy,
działalności sportowo - rekreacyjnej,
Udzielanie wsparcia środowiskom
działalności rozrywkowej, klubokawiarni,
abstynenckim poprzez prowadzenie klubu
kolportaŜu literatury fachowej,
abstynenta na terenie Gminy Miasto
zbiorowych wyjazdów na impezy
Szczecin
trzeźwościowe, spotkań mających na
celu rozwój duchowy, poradnictwa
prawnego, stwarzaniu warunków dla
działalności grup samopomocowych
pracujących na programie 12-stu
kroków (AA, Al-Anon,)

W

2129/2008

70 000,00

WZiPS

27.01.2009

16.02.2009

Tak/Tak

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: spotkań i zajęć kulturalno oświatowych oraz informacyjno edukacyjnych, zajęć rekreacyjno sportowych, spływów kajakowych
połączonych z zajęciami
profilaktycznymi, zawodów sportowych

Realizacja zadania polegała na
Prowadzenie profilaktycznej działalności w
prowadzeniu warsztatów: tańca hip-hop
zakresie przeciwdziałania narkomanii
i funky, na temat wpływu reklamy
skierowanej do dzieci i młodzieŜy
uŜywek na psychikę dzieci i młodzieŜy

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
Organizacja szkolenia przygotowującego
alkoholizmowi oraz
kadrę do pracy z dziećmi z zaburzeniami
negatywnym skutkom
typu FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy
naduŜywania i uzaleŜnienia od
alkoholu

129

Szczecińskie Stowarzyszenie
Abstynentów "Agora-303"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i uzaleŜnienia od
alkoholu

130

Katolickie Stowarzyszenie
"Civitas Christiana" Oddział
Zachodniopomorski

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i uzaleŜnienia od
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Udzielanie wsparcia środowiskom
prowadzeniu: punktów konsultacyjno abstynenckim poprzez prowadzenie klubu informacyjnych, wykładów i ćwiczeń dla
abstynenta na terenie Gminy Miasto
osób uzaleŜnionych i
Szczecin
współuzaleŜnionych, spotkań ze
specjalistami

W

2189/2008

25 000,00

WZiPS

15.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

131

Stowarzyszenie śycia w
Trzeźwości Klub Abstynenta
"Delta"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i uzaleŜnienia od
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: warsztatów
terapeutycznych grupowych i
indywidualnych z uwzględnieniem terapii
Udzielanie wsparcia środowiskom
abstynenckim poprzez prowadzenie klubu rodzinnych, klubokawiarni dla członków,
abstynenta na terenie Gminy Miasto
sympatyków klubu oraz społeczności
Szczecin
lokalnej, festynów, zabaw, ognisk,
rajdów, stwarzaniu warunków dla grup
samopomocowych, udziale w zlotach
oraz rekolekcjach trzeźwościowych

W

2264/2008

25 000,00

WZiPS

12.01.2009

23.02.2009

Tak/Tak

132

Klub Sportowy "Hutnik Eko Tras"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania, naduŜywania i
uzaleŜnienia od alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieŜy - podopiecznych Miejskiego
zorganizowaniu wypoczynku letniego w
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Unieściu dla 150 dzieci - podopiecznych
połączonego z profilaktyką uzaleŜnień od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
środków psychoaktywnych
w Szczecinie

W

3090/2008

132 730,00

WZiPS

19.09.2008

03.11.2008

Tak/Tak

133

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział
Regionalny

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania, naduŜywania i
uzaleŜnienia od alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Kolonie letnie socjoterapeutyczne dla dzieci
zorganizowaniu wypoczynku letniego w
i młodzieŜy - podopiecznych Miejskiego
Łukęcinie, Kowarach i Rzeczce dla 255
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
dzieci - podopiecznych Miejskiego
LATO 2008
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

W

3116/2008

187 830,00

WZiPS

15.10.2008

16.03.2009

Tak/Tak

134

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Zachodniopomorska

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania, naduŜywania i
uzaleŜnienia od alkoholu

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
Realizacja zadania polegała na
i młodzieŜy - podopiecznych Miejskiego
zorganizowaniu wypoczynku letniego w
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Szczecinku dla 120 dzieci połączonego z profilaktyką uzaleŜnień od
podopiecznych Miejskiego Ośrodka
środków psychoaktywnych w formie kolonii
Pomocy Rodzinie w Szczecinie
i półkolonii pod hasłem "Akcja lato 2008"

W

3406/2008

67 440,00

WZiPS

13.10.2008

26.03.2009

Tak/Tak

135

Dom Kultury "Klub Skolwin"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania, naduŜywania i
uzaleŜnienia od alkoholu

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
Realizacja zadania polegała na
i młodzieŜy - podopiecznych Miejskiego
zorganizowaniu wypoczynku letniego w
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Domu Kultury "Klub Skolwin" dla 50
połączonego z profilaktyką uzaleŜnień od
dzieci - podopiecznych Miejskiego
środków psychoaktywnych "SŁONECZNIKI Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2008"
w Domu Kultury

W

3308/2008

12 000,00

WZiPS

28.08.2008

14.11.2008

Tak/Tak

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: terapii małŜeńskiej,
rodzinnej i indywidualnej, terapii z
Wsparcie psychospołeczne, pomoc
ofiarami naduŜyć seksualnych, mediacji
Zadanie z zakresu
prawna, poradnictwo psychologiczne i
małŜeńskich i rodzinnych, poradnictwa
przeciwdziałania
rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom
psychologicznego, wparcia
alkoholizmowi oraz przemocy
psychospołecznego, poradnictwa
przemocy lub/i doświadczającym przemocy
w rodzinie
w rodzinie
prawnego, szkolenia dla nauczycieli,
pedagogów, wychowawców,
pracownków socjalnych, rodzin
zastępczych, rodzin naturalnych

W

3648/2008

25 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

136

Fundacja "Mam Dom"

137

138

Stowarzyszenie "SOS dla
Rodziny"

Zadanie z zakresu
Pomoc psychologiczna i prawna dzieciom
przeciwdziałania
doświadczającym przemocy i ich
alkoholizmowi oraz przemocy
opiekunom
w rodzinie

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: konsultacji telefonicznych,
dyŜurów terapeuty, pedagoga,
prawnika, psychologa, zwoływaniu
doraźnych operacyjnych zespołów
interdyscyplinarnych działających na
rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym

W

4100/2008

23 300,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

"Pomagam Tobie, abyś umiał sobie sam
poradzić" - wsparcie psychospołeczne,
pomoc prawna, poradnictwo
psychologiczne i rodzinne oraz terapia udzielanie ofiarom przemocy lub/i
doświadczającym przemocy w rodzinie

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: warsztatów z
psychoterapeutką skierowanych do
dzieci, młodzieŜy i ich rodziców,
dyŜurów pedagoga rodzinnego, pomocy
prawnej, poradnictwa telefonicznego,
mediacji rodzinnych, rozmów
wspierających, wyjaśniających i
diagnostycznych

W

4099/2008

25 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Zadanie z zakresu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
przeciwdziałania
Zachodniopomorski Oddział
alkoholizmowi oraz przemocy
Regionalny
w rodzinie

139

Katolickie Stowarzyszenie
"Civitas Christiana" Oddział
Zachodniopomorski

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Organizacja działań profilaktycznych (w tym
prowadzeniu: zajęć edukacyjnych dla
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców młodzieŜy szkół średnich i studentów,
Szczecina jako forma zagospodarowania
imprez okolicznościowych, zabaw
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
tanecznych, imprez o charakterze
stresu
rekreacyjno - turystycznym

W

3567/2008

5 800,00

WZiPS

30.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

140

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział
Regionalny

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
Realizacja zadania polegała na
kulturalno - oświatowych) dla dzieci i
prowadzeniu zajęć:
młodzieŜy jako formy zagospodarowania
socjoterapeutycznych,
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
psychoedukacyjnych, sportowych,
stosowania substancji psychoaktywnych
terenowych, kulturalno - oświatowych
"Wychowawca podwórkowy"

W

3568/2008

14 600,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

141

Rzymsko - Katolicka Parafia
pw. św. Jana Bosko

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
Realizacja zadania polegała na
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
prowadzeniu: zajęć w formie
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
warsztatów, wykładów, projekcji filmów
Szczecina jako forma zagospodarowania
dydaktycznych, zajęć w postaci
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
zamkniętych grup wsparcia
stosowania substancji psychoaktywnych

W

3886/2008

11 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

142

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Zachodniopomorska

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
stosowania substancji psychoaktywnych

Realizacja zadania polegała na:
zorganizowaniu wyjazdu na rodzinny
biwak, ogniska oraz zabawy
andrzejkowej i mikołajkowej,
przygotowania upominków oraz
dekoracji wigilijnych, przygotowaniu
kolęd na wigilijne spotkanie

W

3652/2008

18 000,00

WZiPS

15.01.2009

26.03.2009

Tak/Tak

143

Fundacja Kultury i Sportu
"PrawobrzeŜe"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: zajęć plastycznych dla
dzieci, nauki gry na instrumentach
muzycznych dla dzieci i młodzieŜy,
warsztatów komputerowych, imprez
sportowych

W

3519/2008

16 515,00

WZiPS

29.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

144

Miejski Ośrodek Kultury

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: młodzieŜowego kursu
ceramiki, warsztatów "w drodze do
teatru"

W

3885/2008

26 000,00

WZiPS

27.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

"Gdyby Ŝycie było z cukru" - organizacja
działań profilaktycznych dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: warsztatów teatralnych,
wykładów w formie spektaklu, spotkań
profilaktycznych z rodzicami, dziadkami
i nauczycielami

W

3564/2008

23 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

145 Fundacja Pogotowie Teatralne

146

Fundacja "Akademia
Edukacyjna"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
Realizacja zadania polegała na
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
prowadzeniu warsztatów: filmowych i
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
fotograficznych, plastycznych,
Szczecina jako formy zagospodarowania
teatralnych, twórczości oraz
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
interpersonalnych
stosowania substancji psychoaktywnych

W

4139/2008

21 000,00

WZiPS

15.01.2009

19.02.2009

Tak/Tak

147

Stowarzyszenie Teatralne "Nie
Ma"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Teatr i zajęcia teatralne jako profilaktyka w prowadzeniu warsztatów teatralnych
walce z alkoholizmem i innymi uŜywkami oraz wystawianiu sztuk: Hera oraz Blin
II

W

3520/2008

6 000,00

WZiPS

30.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

148

Stowarzyszenie "Polites"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Prowadzenie Programu "Starszy Brat
Starsza Siostra" w Szczecinie jako
kompleksowej działalności profilaktyki
alkoholowej

Realizacja zadania polegała na
spotkaniach wolontariusza z dzieckiem
w celu polepszenia wyników szkolnych i
rozwijania umiejętności edukacyjnych
dziecka, poprawy jakości Ŝycia dziecka,
pomocy w rozwiązywaniu doraźnych,
osobistych trudności dziecka i jego
rodziny

W

3569/2008

18 000,00

WZiPS

27.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

149

Stowarzyszenie "OFFicyna"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

ToŜsamość #3

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu warsztatów: kreacji
przestrzeni i kompozycji plastycznej,
grafiki i rzeźby publicznej, teatralno tanecznych

W

3651/2008

18 000,00

WZiPS

02.02.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

150

Stowarzyszenie Przyjaciół
Duszpasterstwa
Akademickiego "Razem"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu: warsztatów, wykładów
Organizacja działań profilaktycznych (w tym
dotyczących rozwoju osobowości,
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
warsztatów dla narzeczonych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
warsztatów z zakresu kultury
Szczecina jako forma zagospodarowania
muzycznej, śpiewu, spotkań z poezją,
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
poradnictwa, terapii indywidualnej,
stresu
imprez o charakterze rekreacyjno turystycznym

W

4141/2008

8 000,00

WZiPS

23.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

151

Osiedlowy Klub Sportowy
"Świt" Szczecin - Skolwin

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Profilaktyka szkód związanych z piciem
alkoholu dla dzieci i młodzieŜy w oparciu o
wychowawcze wzorce sportowe w ramach
kontynuacji zadania realizowanego przez
Klub w latach 2003-2007 na terenie
północnych osiedli Gminy Miasto Szczecin

W

3565/2008

41 000,00

WZiPS

29.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

152

Uczniowski Klub Sportowy
"Trójka" przy Gimnazjum Nr 33

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Realizacja zadania polegała na
Organizacja działań profilaktycznych w tym prowadzeniu: zajęć na siłowni, zajęć
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
fitness, gimnastyki korekcyjnej, imprez
kulturalno - oświatowych dla mieszkańców
turystycznych i wycieczek
Szczecina jako forma zagospodarowania
krajoznawczych, festnów rodzinnych,
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i zajęć na basenie połączonych z nauką
stosowania substancji psychoaktywnych
pływania, imprez i zawodów
sportowych

W

4140/2008

10 000,00

WZiPS

05.01.2009

16.01.2009

Tak/Tak

Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu zajęć:
socjoterapeutycznych, kulturalno oświatowych, sportowych oraz
zorganizowaniu półkoloni letnich

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
stosowania substancji psychoaktywnych

Realizacja zadania polegała na:
prowadzeniu zajęć w zakresie piłki
siatkowej, zorganizowaniu zawodów
sportowych

W

4101/2008

35 000,00

WZiPS

23.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

Bokserski Klub Sportowy
"Skorpion"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Organizacja działań profilaktycznych (w tym
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,
kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców
Szczecina jako forma zagospodarowania
czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i
stosowania substancji psychoaktywnych

Realizacja zadania polegała na:
prowadzeniu zajęć z zakresu boksu,
zorganizowaniu turnieju

W

3566/2008

35 000,00

WZiPS

23.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Dom Kultury "Słowianin"

Zadanie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
negatywnym skutkom
uŜywania i naduŜywania
alkoholu

Dziecięce Pogotowie Lekcyjne

Realizacja zadania polegała na:
organizowaniu pomocy pozaszkolnej
poprzez działania mające na celu
stworzenie warunków do odrabiania
lekcji, tłumaczeniu zagadnień lekcyjnych,
uczenia samodzielnego rozwiązywania
zadań, prowadzeniu spotkań mających
na celu przybliŜanie róŜnych form
spędzania wolnego czasu, edukacji
ekologicznej oraz podnoszenia wiedzy
na temat działania i szkodliwości
substancji psychoaktywnych

W

3975/2008

13 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Opracowanie koncepcji funkcjonowania
wraz z opracowaniem dokumentacji
Realizacja zadania publicznego w zakresie
budowlanej i wykonawczej Zakładu
tworzeniawarunków do rehabilitacji
Aktywności Zawodowej będącje
społecznej i zawodowej niepełnosprawnych
podstawą do utworzenia w przyszłości
mieszkańców Szczecin w Zakładzie
ZAZ w oparciu o warunki lokalizacyjne
Aktywności Zawodowej
będące w dyspozycji organizacji
pozarządowej

W

2358/2008

150 000,00

WZiPS

29-01-2009

17-02-2009

Tak/Tak

153 Klub Sportowy "Morze-Bałtyk"

154

155

Polskie Stowarzyszenie na
156 Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Szczecinie

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

157

promocja zatrudnienia i
Zachodniopomorskie
aktywizacja zawodowa osób
Stowarzyszenie Rozwoju
pozostających bez pracy i Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Gospodarczego - Szczecińskie
zagroŜonych zwolnieniem z
Centrum Przedsiębiorczości
pracy

reintegracja zawodowa i społeczna

W

34/2008

27 662,06

WZiPS

30.10.2008

12.11.2008

Tak/Tak

158

promocja zatrudnienia i
Zachodniopomorskie
aktywizacja zawodowa osób
Stowarzyszenie Rozwoju
pozostających bez pracy i Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Gospodarczego - Szczecińskie
zagroŜonych zwolnieniem z
Centrum Przedsiębiorczości
pracy

reintegracja zawodowa i społeczna

W

5578/2008

30 214,00

WZiPS

30.01.2009

23.03.2009

Tak/Tak

promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
zagroŜonych zwolnieniem z
pracy

reintegracja zawodowa i społeczna

W

5579/2008

24 509,00

WZiPS

30.01.2009

24.03.2009

Tak/Tak

159

Stowarzyszenie "SOS dla
Rodziny"

Polskie Stwoarzyszenie na
160 Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowych Koło w Szczecinie

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej

Prowadzenie grupowego mieszkania
chronionego dla dorosłych osób z
niepełnosprawnościa intelektualną

Celem zadania jest stworzenie osobom
z niepełnosprawnością intelektualną
warunków samodzielnego i
niezaleŜnego Ŝycia w warunkach
mieszkania chronionego, przy wsparciu
asystentów osobistych.

W

681/2008

60 000,00

WZiPS

29.01.2009

05.03.2009

Tak/Tak

161 Stowarzyszenie Razem Łatwiej

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej

Osiedlowy program aktywizacji, integracji i
wspierania osób starszych

Zadanie polegajace na umoŜliwieniu
rozwijania zainteresowań, aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz udziału
w Ŝyciu społecznym starszych
mieszkańców Szczecina, szczególnie
zagrozonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym.

W

1158/2008

52 620,00

WZiPS

20.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

Osiedlowy program aktywizacji, integracji i
wspierania osób starszych

Zadanie polegajace na umoŜliwieniu
rozwijania zainteresowań, aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz udziału
w Ŝyciu społecznym starszych
mieszkańców Szczecina, szczególnie
zagrozonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym.

W

1213/08

13 880,00

WZiPS

29.01.2009

16.03.2009

Tak/Tak

Cel zadania: udzielenie dotacji na
pomoc chorym na chorobę
nowotworową i ich rodzinom poprzez
profesjonalne wsparcie medyczne,
psychologiczne, informacyjne
i
duchowe. Zmniejszenie wskaźnika
umieralności przedłuŜenie czasu Ŝycia

w

2113/2008

20 000,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Tak/Tak

w

2110/2008

20 000,00

WZiPS

27.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

162

Fundacja Kultury i Sportu
PrawobrzeŜe

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej

163

Fundacja ,, Dom Hospicjum
św.Jana Ewangelisty w
Szczecinie

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Pomoc chorym na chorobę nowotworową i
ich rodzinom poprzez profesjonalne
wsparcie medyczne, psychologiczne,
informacyjne
i duchowe.

164

Stowarzyszenie Amazonek
,,AGATA’’ z siedzibą w
Szczecinie

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

cel zadania :ograniczenie skutków
mastektomii w wymiarze fizycznym,
społecznym i zawodowym poprzez:poprawę jakości Ŝycia kobiet po
mastektomii- powrót do pracy i
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po aktywnego Ŝycia,-rozpoczęcia wczesnej
rehabilitacji medycznej i
mastektomii
psychospołecznej.Zadanie powinno
zawierać równieŜ działania
profilaktyczne z szeroką działalnością
edukacyjną w zakresie samobadania
piersi

165

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i MłodzieŜy
Niepełnosprawnej Ruchowo,,
TĘCZA” w Szczecinie

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Cel zadania: zapobieganie pogłębianiu
Profilaktyka wieku Rozwojowego u dzieci- się zaburzeń rozwojowych wśród dzieci
Białe Soboty ‘’Prowadzenie działań z
poprzez organizację:-rehabilitacji dla
zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
dzieci,warsztatów dla rodziców,szkoleń
wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
dla nauczycieli, organizacja ,,Białych
Sobót''.

w

2119/2008

13 543,60

WZiPS

13.01.2009

18.02.2008

Tak/Tak

166

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków –Oddział Grdzki
Szczecin

„Profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie
Zadanie z zakresu ochrony i
zapobiegania i wczesnego wykrywania
cel zadania:edukacja prozdrowotna w
promocji zdrowia
cukrzycy oraz przeciwdziałania powikłaniom celu wczesnego zapobiegania cukrzycy
choroby dla mieszkańców Szczecina”

w

3454/2008

22 288,00

WZiPS

29.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

167

168

Fundacja Pogotowie Teatralne
Szczecin

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku Szczecin

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie
ze stresem wśród dzieci i młodzieŜy
szczecińskich szkół -,,Pokochaj samego
siebie''

Cel zadania:alternatywne formy
promocji zdrowia psychicznego wśród
dzieci i młodzieŜy

w

1213/08

18 280,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Wszechstronna aktywizacja ludzi
w podeszłym wieku

Cel zadania:Wszechstronna aktywiazcja
ludzi w podeszłym wieku poprzez
aktywne uczestnictwo w Ŝyciu
społecznym, kulturowym naukowym i
politycznym

w

2125/208

20 000,00

WZiPS

27.01.2009

09.03.2009

Tak/Tak

169

Miejski Ośrodek Kultury
w Szczecinie

Zadanie z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie
ze stresem wśród dzieci i młodzieŜy
szczecińskich szkół

Cel zadania: Kształtowanie umiejetności
radzenia sobie ze stresem poprzez
realizację róŜnych działań i form
aktywizujacych młodzieŜ.

w

2115/2008

11 720,00

WZiPS

29.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

170

Fundacja ,, Dom Hospicjum
św.Jana Ewangelisty w
Szczecinie

Zadanie z zakresu ochrony
zdrowia

Wspieranie opieki paliatywnej działaniami
nieobjętymi finansowaniem ze środków
NFZ dla mieszkańców Gminy Miasto
Szczecin, w tym między innymi:
1.rehabilitacji ruchowej osób poddanych
opiece paliatywnej,
2.udzielania wsparcia psychologicznego
osobom w okresie terminalnym, ich
rodzinom w trakcie opieki i w Ŝałobie –
prowadzenie grup wsparcia i pomocy
indywidualnej.

Poprawa jakości Ŝycia osobom chorym
terminalnie i ich rodzinom oraz
stworzenie godnych warunków dla
zakończenia Ŝycia pacjenta.

w

2398/2008

35 712,00

WZiPS

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Zadanie z zakresu ochrony
zdrowia

Wspieranie opieki paliatywnej działaniami
nieobjętymi finansowaniem ze środków
NFZ dla mieszkańców Gminy Miasto
Szczecin, w tym między innymi:
1.rehabilitacji ruchowej osób poddanych
opiece paliatywnej,
1.udzielania wsparcia psychologicznego
osobom w okresie terminalnym, ich
rodzinom w trakcie opieki i w Ŝałobie –
prowadzenie grup wsparcia i pomocy
indywidualnej.

Poprawa jakości Ŝycia osobom chorym
terminalnie i ich rodzinom oraz
stworzenie godnych warunków dla
zakończenia Ŝycia pacjenta.

w

2423/2008

22 000,00

WZiPS

23.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Nie

Fundacja Zachodniopomorskie
171
Hospicjum dla Dzieci

172

dofinansowanie działalności Centrum
Zachodniopomorskie
przygotowanie polskich przedsiębiorców do
Euro Info przy Zachodniopomorskim
działalność wspomagająca
Stowarzyszenie Rozwoju
prowadzenia działalności gospodarczej w
rozwój gospodarczy, w tym
Stowarzyszeniu Rozwoju
Gospodarczego Szczecińskie
Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu
rozwój przedsiębiorczości
Gospodarczego Szczecińskim Centrum
do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej
Centrum Przedsiębiorczości
Przedsiębiorczości

Wsparcie

1321/2008

50 000,00

WRM

31.01.2009

31.01.2009

Tak/Tak

173

Zachodniopomorskie
działalność wspomagająca
Stowarzyszenie Rozwoju
rozwój gospodarczy, w tym
Gospodarczego Szczecińskie
rozwój przedsiębiorczości
Centrum Przedsiębiorczości

przygotowanie studentów i absolwentów
do prowadzenia działalności gospodarczej

dofinansowanie działalności
Studenckiego Klubu Przedsiębiorcy przy
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu
Rozwoju Gospodarczego Szczecińskim
Centrum Przedsiębiorczości

Wsparcie

1319/2008

20 000,00

WRM

31.01.2009

31.01.2009

Tak/Tak

Towarzystwo Opieki Nad
Ekologia i ochrona zwierząt
174 Zwierzętami w Polsce Oddział oraz ochrona dziedzictwa
w Szczecinie
przyrodniczego

Zapobieganie bezdomności zwierząt
domowych

Prowadzenie sterylizacji wolno Ŝyjących
kotów tzw. podwórkowych na terenie
Miasta Szczecina

W

128/2008

55 000,00

WGKiOŚ

24.12.2008

24.12.2008

Tak/Tak

Towarzystwo Opieki Nad
Ekologia i ochrona zwierząt
175 Zwierzętami w Polsce Oddział oraz ochrona dziedzictwa
w Szczecinie
przyrodniczego

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno
Ŝyjących kotów objętych miejskim
rejestrem populacji

Udzielanie niezbędnej pomocy lekarskowetyrnaryjnej wolno Ŝyjącym kotom z
terenu Gminy Szczecin, które w wyniku
choroby lub wypadku ymagają takiej
pomocy

W

3811/2008

10 500,00

WGKiOŚ

12,.01.2009

12.01.2009

Tak/Tak

Study Tours to Poland

Wizyty studyjne w Polsce młodzieŜy z
Europy Wschodniej pn. Study Tours to
Poland

W

4432/2008

12 865,00

BOP

24.11.2008

04.12.2008

Tak/Tak

Promowanie audiodeskrypcji jako szansy
na odbiór kultury audiowizualnej przez
osoby niewidome i słabowidzące

Działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych - promowanie
audiodeskrypcji jako szansy na odbiór
kultury audiowizualnej przez osoby
niewidome i słabowidzące

W

4433/2008

9 100,00

BOP

15.01.2009

27.01.2009

Tak/Tak

Udzielanie bezpłatnych porad i
wsparcia obywatelom Szczecina w
ramach prowadzonego Biura Porad
Obywatelskich

W

3986/2008

60 000,00

BOP

28.01.2009

23.02.2009

Tak/Tak

176

Stowarzyszenie Polites

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

Zadanie z zakresu działania
na rzecz osób
niepełnosprawnych

177

Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodnioopomorski

178

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy

179

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Szczecin

Zadanie z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i
wychowania

Międzynarodowa wymiana skautowa
"Never ending story"

Wymiana międzynarodowa skautów
"Never ending story"

W

3476/2008

4 340,00

BOP

02.09.2008

21.01.2009

Tak/Tak

180

Stowarzyszenie Officyna

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

Realizacja projektu "sztuka wyboru"

Realizacja projektu "sztuka wyboru" warsztatów artystycznych i kulturalnych
dla młodzieŜy

W

3475/2008

16 000,00

BOP

30.01.2009

12.03.2009

Tak/Tak

181

Stowarzyszenie Teatr Kana

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

"Dokąd?! - rozwijanie i umacnianie
partnerstwa polsko- niemieckiego w
Euroregionie Pomerania poprzez cykl
działań artystycznych, organizacyjnych i
promocyjnych

Realizacja projektu "Dokąd?! rozwijanie i umacnianie partnerstwa
polsko- niemieckiego w Euroregionie
Pomerania poprzez cykl działań
artystycznych, organizacyjnych i
promocyjnych

W

3474/2008

30 060,00

BOP

29.09.2008

24.11.2008

Tak/Tak

182

Stowarzyszenie Polites

Zadanie z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.09.08 r. do 31.12.08 r.

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.09.08 r. do 31.12.08 r.

P

3988/2008

24 000,00

BOP

23.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

Uczniowski Klub Sportowy
"Błękitna"

Zadanie z zakresu
upowszechniania kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Otwartych Mistrzostw UKS-ów

Organizacja Otwartych Mistrzostw UKSów

W

5132/2008

5 300,00

BOP

18.12.2008

20.01.2009

Tak/Tak

Zadanie z zakresu dziąłania
na rzecz osób
niepełnosprawnych

"Kultura i sztuka jako sposób wspierania
niepełnosprawnych osób w byciu
postrzeganym jako rzeczywiste osoby
uczestniczące aktywnie w Ŝyciu
społecznym"

Realizacja projektu pn. "Kultura i sztuka
jako sposób wspierania
niepełnosprawnych osób w byciu
postrzeganym jako rzeczywiste osoby
uczestniczące aktywnie w Ŝyciu
społecznym"

W

3477/2008

44 671,00

BOP

29.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

Zadanie z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.03.08 r. do 31.08.08 r.

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.03.08 r. do 31.08.08 r.

P

2298/2008

6 000,00

BOP

29.09.2008

31.10.2008

Tak/Tak

Stowarzyszenie Polites

Zadanie z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.03.08 r. do 31.08.08 r.

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w
Szczecinie od 1.03.08 r. do 31.08.08 r.

P

2104/2008

30 000,00

BOP

29.09.2008

31.10.2008

Tak/Tak

P

4175/2008

49 000,00

BOP

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

P

4176/2008

6 000,00

BOP

15.12.2008

08.01.2009

Tak/Tak

183

Polskie Stowarzyszenie Na
184 Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Szczecinie

185

186

Zadanie z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w
sytuacji zyciowej oraz
Szczecinie
wyrównywania szans tych
rodzin i osób

187 Stowarzyszenie Konie i Natura

Zadanie z zakresu
potrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości obywatelskiej,
narodowej i kulturowej

Ochrona dziedzictwa narodowego w
aspekcie organizacji pozarządowych
skupiających kombatantów oraz osoby
będące ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego

Ochrona dziedzictwa narodowego w
aspekcie organizacji pozarządowych
skupiających kombatantów oraz osoby
będące ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego polegające m.in.
na: organizacji uroczystości i innych
przedsięwzięć upamiętniających i
kultywujących tradycję walk
niepodległościowych o wolność i
suwerenność RP.

Ogólnopolski Związek Osób
188 Represjonowanych Politycznie
''Bataliony Robocze"

Zadanie z zakresu
potrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości obywatelskiej,
narodowej i kulturowej

Ochrona dziedzictwa narodowego w
aspekcie organizacji pozarządowych
skupiających kombatantów oraz osoby
będące ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego

Ochrona dziedzictwa narodowego w
aspekcie organizacji pozarządowych
skupiających kombatantów oraz osoby
będące ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego polegające m.in.
na: organizacji uroczystości i innych
przedsięwzięć upamiętniających i
kultywujących tradycję walk
niepodległościowych o wolność i
suwerenność RP.

189

Stowarzyszenie CzasPrzestrzeń-ToŜsamość

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

Wydanie ksiąŜki z serii Czas Przestrzeń
ToŜsamość "Wały
Chrobrego/Hakentarasse"

Wydanie ksiąŜki z serii Czas Przestrzeń
ToŜsamość "Wały
Chrobrego/Hakentarasse"

W

5111/2008

24 744,00

BOP

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

190

Fundacja Veritas

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

Autochtoni - nie wygnani …. Wystawa,
wydawnictwo debata

Autochtoni - nie wygnani ….
Organizacja wystawy, wydawnictwa,
debaty

W

4434/2008

25 000,00

BOP

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

191

Fundacja Na Rzecz
Instrumentów Dętych

Zadanie z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji

VI Ogólnopolski Festiwal Instrumentów
Dętych "Etiuda 2008"

Organizacja VI Ogólnopolskiego
Festiwalu Instrumentów Dętych "Etiuda
2008"

W

5105/2008

12 000,00

BOP

13.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Zadanie z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu

Rozwój obywatelskiej postawy młodzieŜy
poprzez promocję i organizację
wolontariatu krajowego i zagranicznego

Promocja i organizacja wolontariatu
krajowego i zagranicznego

192

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

W

5112/2008

8 500,00

BOP

02.02.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

Morskie opowieści - aktywizacja
Morskie opowieści - aktywizacja młodzieŜy młodzieŜy marginalizowanej za pomocą
marginalizowanej za pomocą edukacji
edukacji morskiej i turystyki Ŝeglarskiej
morskiej i turystyki Ŝeglarskiej
poprzez organizację warsztatów
Ŝeglarskich i rejsów

W

5106/2008

7 420,00

BOP

30.01.2009

w trakcie
rozlicznia

Nie/Tak

193

Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Kulturalno Społecznych

Zadanie z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i
wychowania

194

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Zachodniopomorski

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

872/2008

12 700,00

WOŚ

20.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

195

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

876/2008

2 200,00

WOŚ

17.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

196

Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów - Oddział
Zachodniopomorski

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

894/2008

1 600,00

WOŚ

25.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

197

Klub Sportowy Stal Szczecin

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

882/2008

3 300,00

WOŚ

25.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

880/2008

2 100,00

WOŚ

20.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

Związek Harcerstwa Polskiego
198 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

199

"Caritas" Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

887/2008

5 000,00

WOŚ

20.30.2008

16.04.2008

Tak/Tak

200

Fundacja Kultury i Sportu
"PrawobrzeŜe"

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

871/2008

2 000,00

WOŚ

05.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

201

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wojskowy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

884/2008

2 700,00

WOŚ

12.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

W

875/2008

2 100,00

WOŚ

18.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

202

Chorągiew Zachodniopomorska
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

203

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania MłodzieŜy Wielgowo

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

874/2008

2 000,00

WOŚ

14.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

204

Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny Św. Józefa

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji
zimowego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy Miasta Szczecin podczas ferii
zimowych w formie zajęć stacjonarnych
na terenie miasta

W

885/2008

6 300,00

WOŚ

21.03.2008

16.04.2008

Tak/Tak

205

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Zachodniopomorski

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3389/2008

42 000,00

WOŚ

30.09.2008

06.11.2008

Tak/Tak

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3390/2008

19 776,00

WOŚ

02.09.2008

26.09.2008

Tak/Tak

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3393/2008

3 450,00

WOŚ

02.09.2008

26.09.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3403/2008

1 560,00

WOŚ

19.08.2008

04.09.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3402/2008

6 528,00

WOŚ

09.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

W

3401/2008

1 836,00

WOŚ

18.08.2008

04.09.2008

Tak/Tak

Chorągiew Zachodniopomorska
206 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin ZHP

207

Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów - Oddział
Zachodniopomorski

Związek Harcerstwa Polskiego
208 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

Związek Harcerstwa Polskiego
209 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Związek Harcerstwa Polskiego
210 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

Związek Harcerstwa Polskiego
211 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3400/2008

6 480,00

WOŚ

23.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

Związek Harcerstwa Polskiego
212 Chorągiew Zachodniopomorska
- Hufiec Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3399/2008

2 808,00

WOŚ

23.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3383/2008

2 000,00

WOŚ

08.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3384/2008

1 440,00

WOŚ

09.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3392/2008

27 056,00

WOŚ

24.09.2008

21.10.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3397/2008

6 156,00

WOŚ

08.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3395/2008

2 450,00

WOŚ

01.08.2008

20.08.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3396/2008

13 300,00

WOŚ

12.08.2008

04.09.2008

Tak/Tak

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
szkolnej w 2008 r.

Zadanie polegało na organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
Miasta Szczecin podczas wakacji
letnich w formie półkolonii, kolonii oraz
obozów

W

3398/2008

2 160,00

WOŚ

08.09.2008

17.10.2008

Tak/Tak

promocja turystyki w zakresie krajoznastwa
promocja turystyki w zakresie
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i
zajęcia turystyczno-krajoznawcze (rajdy
młodzieŜy - zajęcia turystycznopiesze i rowerowe, złazy, biegi na
krajoznawcze (rajdy piesze i rowerowe,
orientację)
złazy, biegi na orientację)

W

1962/2008 2.000,00

WSiT

12.12..2008

08.01.2009

Tak/Tak

Szkolna Giełda Turystyczna "Przygoda"
jako forma promocji turystyki w
zakresie krajonawstwa i wypoczynku
dzieci i młodzieŜy.

W

1963/2008 22.000,00

WSiT

08.07.2008

14.08.2009

Tak/Tak

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze

promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie krajoznastwa
krajoznastwa oraz
krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy - 33
wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - 33 Ogólnopolski Zlot im.
Ogólnopolski Zlot im. Stefana Kaczmarka
młodzieŜy
Stefana Kaczmarka

W

1908/2008 3.000,00

WSiT

27.10.2008

06.11.2008

Tak/Tak

223

Polskie Towarzystwo
Schronisk MłodzieŜowych

promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie promocja turystyki w zakresie krajoznastwa
krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i
krajoznastwa oraz
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy młodzieŜy - Międzynarodowy Zlot
wypoczynku dzieci i
Międzynarodowy Zlot Szkolnych Kół
Szkolnych Kół KrajoznawczomłodzieŜy
Krajoznawczo-Turystycznych PTSM
Turystycznych PTSM

W

1909/2008 2.450,00

WSiT

01.07.2008

16.07.2008

Tak/Tak

224

Polskie Towarzystwo
Schronisk MłodzieŜowych

promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie krajoznastwa
promocja turystyki w zakresie
krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy krajoznastwa oraz
młodzieŜy - Konkurs fotograficzny,
Konkurs fotograficzny, malarski i
wypoczynku dzieci i
malarski i rysunkowy "Piękno przyrody i
rysunkowy "Piękno przyrody i architektury
młodzieŜy
architektury Szczecina i najblizszej
Szczecina i najblizszej okolicy"
okolicy"

W

2198/2008 2.450,00

WSiT

30.06.2008

11.07.2008

Tak/Tak

225

Międzyszkolny Klub
Sportowy "Wiking"

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz
wypoczynku

W

1915/2008 3.500,00

WSiT

23.12.2008

11.03.2009

Tak/Tak

226

Międzyszkolny Klub
Sportowy "Wiking"

promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz
krajoznawstwa oraz wypoczynku - XI Zlot
wypoczynku
przodowników Imprez na Orientację

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku - XI
Zlot przodowników Imprez na
Orientację

W

1913/2008 3.259,00

WSiT

23.01.2009

Tak/Tak

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz
wypoczynku

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - Konkurs na najaktywniejsze
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku Konkurs na najaktywniejsze Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne

W

1906/2008 4.000,00

WSiT

30.06.2008

22.08.2008

Tak/Tak

upowszechnianie szczecińskich atrakcji
turytycznych, a w szczególności
przygotowanie i realizacja ścieŜki
edukacyjnej "Śladami Quistorpów"

W

3528/2008 7.554,00

WSiT

30.09.2008

28.11.2008

Tak/Tak

213

214

215

216

217

218

219

Fundacja Kultury i Sportu
"PrawobrzeŜe"

Uczniowski Klub Sportowy
"Błękitna"

Chorągiew Zachodniopomorska
Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Szczecin Pogodno

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania MłodzieŜy Wielgowo

Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny Św. Józefa

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

Uczniowski Klub Sportowy
220 Trójka przy Gimnazzjum nr
33

Promocja turystyki w
zakresie krajoznastwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieŜy

221 Forum Turystyki Regionów

Promocja turystyki w
zakresie krajoznastwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieŜy

222

227

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze

Szkolna Giełda Turystyczna "Przygoda"
jako forma promocji turystyki w zakresie
krajonawstwa i wypoczynku dzieci i
młodzieŜy

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku Turystyczne Marsze na Orientację

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku Turystyczne Marsze na Orientację

05.01.2009

228

Stowarzyszenie Nasze
Wycieczki

upowszechnianie
szczecińskich atrakcji
turytycznych

upowszechnianie szczecińskich atrakcji
turytycznych, a w szczególności
przygotowanie i realizacja ścieŜki
edukacyjnej "Śladami Quistorpów"

229

Międzyszkolny Klub
Sportowy "Wiking"

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
mlodzieŜy

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - Mistrzostwa Polski "Matnia
2008"

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - Mistrzostwa Polski "Matnia
2008"

W

1914/2008 1.600,00

WSiT

11.06.2008

11.07.2008

Tak/Tak

230

Międzyszkolny Klub
Sportowy "Wiking"

promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie
promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - "Szczecińska Szkoła
młodzieŜy - "Szczecińska Szkoła Turystyki"
mlodzieŜy
Turystyki"

W

1961/2008

6 187,00

WSiT

30.07.2008

01.08.2008

Tak/Tak

231

Fundacja Flis Odrzański

24.09.2008

Tak/Tak

232

233

Klub Sportowy „BIURO
PODRÓśY AS”

Klub Sportowy „ELEKTROBUD-BOGO”

Promocja turystyki w
zakresie krajoznastwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieŜy

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy-Flis Odrzański

promocja turystyki w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy-Flis Odrzański

W

1899/2008

5 000,00

WSiT

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1976/2008

15 000,00

WSiT

14.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1851/2008

WSiT

5.01.2009

9.03.2009

Tak/Tak

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które

76 000,00

05.08.2008

234 Miejski Klub Sportowy „GRYF”

235

236

237

Klub Sportowy „IRONMAN”

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

SZCZECIŃSKIE
TOWARZYSTWO
KOSZYKÓWKI

238 Klub Sportowy „TRIATHLON”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1994/2008

56 000,00

WSiT

28.01.2008

5.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1971/2008

29 000,00

WSiT

30.01.2008

13.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1795/2008

280 000,00

WSiT

30.01.2009

9.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2010/2008

50 000,00

WSiT

16.01.2009

27.02.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2012/2008

7 000,00

WSiT

28.01.2009

9.03.2009

Tak/Tak

239

Klub Sportowy „POGOŃ
SZCZECIN NOWA”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1975/2008

10 000,00

WSiT

6.02.2009

31.03.2009

Tak/Tak

240

Uczniowski Klub Sportowy
„BŁEKITNA SP 55”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2008/2008

12 000,00

WSiT

7.01.2009

4.02.2009

Tak/Tak

241

Uczniowski Klub Sportowy
„TRÓJKA-KOSZ”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2005/2008

31 000,00

WSiT

29.01.2009

19.03.2009

Tak/Tak

242

Uczniowski Klub Sportowy
OLIMPIC 34

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty.

szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2409/2008

2 500,00

WSiT

30.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2185/2008

60 000,00

WSiT

12.12.2008

07.01.2009

Tak/Tak

243 Miejski Klub Sportowy „GRYF”

244

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin

W

2150/2008

36 000,00

WSiT

30.10.2008

22.12.2009

Tak/Tak

245

Klub Sportowy „BIURO
PODRÓśY AS”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2152/2008

12 000,00

WSiT

2.12.2008

15.01.2008

Tak/Tak

246

Uczniowski Klub Sportowy
„BŁEKITNA”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Wspieranie organizacji imprezy sportowych
–‘II Międzynarodowy Turniej o puchar
Błękitnej”

‘II Międzynarodowy Turniej o puchar
Błękitnej”

W

1414/2008

3 000,00

WSiT

20.06.2008

24.11.2008.

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

organizacja zawodów pływackich „Soboty
pływackie”

organizacja zawodów pływackich
„Soboty pływackie”

W

1760/2008

8 000,00

WSiT

13.06.2008

28.11.2008

Tak/Tak

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI
247

248

Uczniowski Klub Sportowy
„BŁEKITNA”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

W

1973/2008

4 360,00

WSiT

7.07.2008

8.07.2008

Tak/Tak

249

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

W

1974/2008

7 340,00

WSiT

26.11.2008

28.11.2008

Tak/Tak

250

Klub Sportowy „ELEKTROBUD-BOGO”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na terenie
miasta Szczecin

/ Mistrzostwa Polski Elity na torze
kobiet i męŜczyzn/

W

4087/2008

20 000,00

WSiT

30.09.2008

13.10.2008

Tak/Tak

251

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych i zawodów
na terenie Gminy Miasta Szczecin

Organizacja imprez sportowych i
zawodów na terenie Gminy Miasta
Szczecin

W

4936/2008

22 000,00

WSiT

15.12.2008

6.01.2008

Tak/Tak

252

SZCZECIŃSKIE
TOWARZYSTWO
KOSZYKÓWKI „Wilki Morskie”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych i zawodów
na terenie Gminy Miasta Szczecin

Organizacja imprez sportowych i
zawodów na terenie Gminy Miasta
Szczecin

W

4976/2008

10 000,00

WSiT

30.01.2009

20.02.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na terenie
miasta Szczecin

/ Bieg Noworoczny/

W

5495/2008

8 000,00

WSiT

29.01.2009

20.02.2009

Tak/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2107/2008

7 000,00

WSiT

29.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

253 Klub Sportowy „TRIATHLON”

254

Stowarzyszenie Klub Karate
Bushikan

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

255

Klub Biegacza „Maratończyk
Team”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2047/2008

15 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

256

Miejski Klub Sportowy „Pogoń
‘04”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2106/2008

32 000,00

WSiT

20.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

257

Akademicki Klub Karate
Akademickiego Związku
Sportowego „SHOGUN”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2028/2008

15 000,00

WSiT

02.02.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

258

Klub Sportowy ALKON

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2029/2008

27 000,00

WSiT

30.01.2009

18.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2052/2008

20 000,00

WSiT

23.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2105/2008

22 000,00

WSiT

26.01.2009 r.

W trakcie
rozliczania.

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1796/2008

150 000,00

WSiT

30.01.2009 r.

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

259

260

261

Klub Sportowy Taekwon-Do
TORNADO

Klub Sportowy Taekwon-Do
ITF

Klub Sportowy „STAL
SZCZECIN”

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które

262

Klub Karate BODAIKAN

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1854/2008

77 000,00

WSiT

30.12.2008 r.

16.03.2009 r.

Tak/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2183/2008

160 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

263

Miejski Klub Lekkoatletyczny

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

264

Miejski Klub Lekkoatletyczny

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych

XXIX Szczeciński Półmaraton Gryfa

W

3954/2008

47 000,00

WSiT

20.10.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

265

Klub Sportowy „STAL
SZCZECIN”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych

Sportowy Turniej Aktywnych Ludzi

W

4086/2008

6 000,00

WSiT

26.09.2008 r.

02.10.2008

TAK/TAK

266

Miejski Klub Sportowy „Pogoń
‘04”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych

MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski

W

5001/2008

46 800,00

WSiT

20.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

267

Klub Sportowy ALKON

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowo
rekreacyjnych i zawodów sportowych na
terenie Gminy Miasto Szczecin

Zawody sportowe

W

1362008

20 000,00

WSiT

30.01.2009

18.03.2008

Tak/Tak

268

Miejski Klub Lekkoatletyczny

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
kadry narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2153/2008

36 000,00

WSiT

31.12.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2051/2008

14 000,00

WSiT

30.12.2008

19.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2030/2008

7 000,00

WSiT

20.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2044/2008

51 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2043/2008

17 000,00

WSiT

28.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

269

270

271

Stowarzyszenie Klub Karate
KAMIKAZE

Szczecińskie Stowarzyszenie
Szachowe

Klub Karate SAMURAJ

272

Szczeciński Klub Sportowy
Taekwon -Do

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

273

Klub Biegacza Maratończyk
Team

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na terenie
miasta Szczecin

Cykl Biegów Przełajowych – Grand
Prix Szczecina 2008/

W

14/98/2008

9 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1905/2008

110 000,00

WSiT

23.01.2009

16.03.2009

Tak/Tak

274

Zarząd Środowiskowy
Akademickiego Związku
Sportowego

275

276

277

278

279

280

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskic .

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1849/2008

48 000,00

WSiT

26.01.2009

11.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2176/2008

156 000,00

WSiT

27.01.2009

10.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2179/2008

55 000,00

WSiT

10.02.2009

23.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2170/2008

16 000,00

WSiT

02.02.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Klub Sportowy
„Łącznościowiec” Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2165/2008

36 000,00

WSiT

2.02.2009

w trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Zarząd Środowiskowy
Akademickiego Związku
Sportowego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2148/2008

95 000,00

WSiT

23.01.2009

06.03.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2143/2008

15 000,00

WSiT

27.01.2009 r.

26.02.2009 r.

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2142/2008

20 000,00

WSiT

23.01.2009

26.02.2009

Tak/Tak

Klub Sportowy Inwalidów
„START”

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SL SALOS

Klub Sportowy PIAST

Szczeciński Klub Bokserski
SPARTAKUS

281

Szczeciński Klub Bokserski
„Sztorm”

282

Klub Sportowy " MORZE
BAŁTYK"

283

Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników szczecińskich
Zadanie z zakresu szkolenia zawodników
klubów sportowych w kadrze
szczecińskich klubów sportowych w kadrze
wojewódzkiej: młodzików, juniorów
wojewódzkiej: młodzików, juniorów
młodszych, juniorów i młodzieŜowców
młodszych, juniorów i młodzieŜowców

W

3099/2008

180 000,00

WSiT

20.01.2009

26.02.2009

Tak/Tak

284

Klub Sportowy Inwalidów
„START”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2224/2008

60 000,00

WSiT

20.01.2009

04.12.2008

Tak/Tak

285

Zarząd Środowiskowy
Akademickiego Związku
Sportowego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskich
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2223/2008

60 000,00

WSiT

23.10.2008

18.11.2008

Tak/Tak

286

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SL SALOS

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu organizacji zawodów
sportowych na terenie miasta Szczecin.

W

1724/2008

10 000,00

WSiT

.4.09.2008

w trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu organizacji imprez
sportowo – rekreacyjnych i zawodów
sportowych na terenie Gminy Miasto
Szczecin

W

4974/2008

8 000,00

WSiT

27.01.2009

26.02.2009

Tak/Tak

287

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SL SALOS

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie

Organizacja zawodów sportowych na
terenie miasta Szczecin.

Organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych i zawodów sportowych
na terenie Gminy Miasto Szczecin

288

Uczniowski Klub Sportowy
Rondo

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Uczniowski Klub Sportowy
Kalinka 51

289

młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2054/2008

6 000,00

WSiT

28.01.2009/

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

12 000,00

WSiT

28.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

WSiT

05.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2055/2008

290

Uczniowski Klub Sportowy
Trójka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2058/2008

291

Uczniowski Klub Sportowy
Osiemnastka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2111/2008

11 500,00

WSiT

29.01.2008

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

292

Uczniowski Klub Sportowy
„POGODNO”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2056/2008

7 000,00

WSiT

30.01.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

293

Uczniowski Klub Sportowy
Pomorzanie

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2124/2008

13 000,00

WSiT

14.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

294

Uczniowski Klub Sportowy
Dziewiątka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2112/2008

2 500,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2126/2008

9 500,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Uczniowski Klub Sportowy
„SP 11 STAL”

295

9 000,00

296

Uczniowski MłodzieŜowy Klub
Sportowy Dąbie

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2128/2008

4 000,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

297

Uczniowski Klub Sportowy
Bukowe 29

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2109/2008

3 500,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

298

Uczniowski Klub Sportowy
Szmaragd

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2108/2008

10 000,00

WSiT

5.01.2009

16.04.2009 r.

Tak/Tak

299

Uczniowski Klub Sportowy
Gryfek

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2015/2008

3 500,00

WSiT

23.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

300

Uczniowski Klub Sportowy
Pomiar

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2114/2008

11 000,00

WSiT

15.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

301

Uczniowski Klub Sportowy „47
JUDO BUSHIDO-MORUS”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2116/2008

34 000,00

WSiT

30.01.2009

17.01.2009

Tak/Tak

302

Uczniowski Klub Sportowy
„BŁYSKAWICA”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1859/2008

25 000,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

303

Uczniowski Klub Sportowy
Orliki

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2117/2008

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

304

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Tornado

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty”

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2118/2008

WSiT

30.01.2009

21.04.2009 r

TAK/TAK

305

Uczniowski Klub Sportowy
Trygław

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty”

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2120/2008

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2147/2008

7 000,00

WSiT

16.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2053/2008

7 000,00

WSiT

09.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2226/2008

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

17 000,00

12 000,00

8 500,00

Uczniowski Klub Sportowy
„ISKIERKA”

306
„ISKIERKA”

307

Uczniowski Klub Sportowy GM
20 KODOKAN

308

Klub Sportowy Orzeł

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
78organizowanych przez związki ortowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

309

Międzyszkolny Klub Sportowy
„KUSY”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
Szkolenie zawodników, członków kadry
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
narodowej, objętych programem
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
przygotowań olimpijskich i
zawodników objętych programem
paraolimpijskic
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

W

2225/2008

12 000,00

WSiT

30.10.2008

w trakcie
rozliczania.

Nie/Tak

310

Uczniowski Klub Sportowy
BUKOWE 29

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie zadania pn. Animator Sportu
dzieci i młodzieŜy w Osiedlowych Klubach
Sportowych i Uczniowskich Klubach
Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2222/2008

6 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

311

Uczniowski Klub Sportowy
Trygław

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie zadania pn. Animator Sportu
dzieci i młodzieŜy w Osiedlowych Klubach
Sportowych i Uczniowskich Klubach
Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2221/2008

7 200,00

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie zadania pn. Animator Sportu
dzieci i młodzieŜy w Osiedlowych Klubach
Sportowych i Uczniowskich Klubach
Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2220/2008

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie zadania pn. Animator Sportu
dzieci i młodzieŜy w Osiedlowych Klubach
Sportowych i Uczniowskich Klubach
Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2218/2008

WSiT

30.01.2009

w trakcie
rozliczania.

Nie/Tak

312

313

Uczniowski Klub Sportowy
Tornado

Uczniowski Klub Sportowy
Osiemnastka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej

„Indywidualne Mistrzostwa Polski

12 000,00

7 200,00

4 200,00

„Indywidualne Mistrzostwa Polski
Juniorow i seniorow w gimnastyce
sportowej i seniorek w gimnastyce
artystyczn

W

1408/2008

34 000,00

WSiT

15.07.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „Turniej Szermierczy – Puchar Ziem
Północnych we florecie”

Turniej Szermierczy – Puchar Ziem
Północnych we florecie

W

1415/2008

12 500,00

WSiT

6.05.2008

20.05.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „Turniej Szermierczy – Puchar Ziem
Północnych w szpadzie”

„Turniej Szermierczy – Puchar Ziem
Północnych w szpadzie”

W

4941/2008

12 000,00

WSiT

18.12.2008

w trakcie
rozliczania

Nie/Tak

„Zachodniopomorskie Mistrzostwa
Szkół w Duathlonie

W

1420/2008

4 000,00

WSiT

26.06.2008

w trakcie
rozliczania.

314

Międzyszkolny Klub Sportowy
Kusy

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

315

Międzyszkolny Klub Sportowy
Kusy

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

316

Międzyszkolny Klub Sportowy
Kusy

w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „Indywidualne Mistrzostwa Polski
Juniorow i seniorow w gimnastyce
sportowej i seniorek w gimnastyce
artystycznej”

317

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy TORNADO

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „Zachodniopomorskie Mistrzostwa
Szkół w Duathlonie”

318

Uczniowski Klub Sportowy
„BUSHIDO – MORUS”

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „XII Międzynarodowy Turniej Judo
Dzieci i Młodzików z Okazji Święta
Niepodległości”

. „XII Międzynarodowy Turniej Judo
Dzieci i Młodzików z Okazji Święta
Niepodległości”

W

4977/2008

8 000,00

WSiT

7.01.2009

W trakcie
rozliczania

319

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Beemix

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie organizacji imprezy sportowej
PN. „cykliczne imprezy sportowe w
kolarstwie torowym dla dzieci i młodzieŜy,
jako wstęp do wielkiej kariery kolarskiej”

„cykliczne imprezy sportowe w
kolarstwie torowym dla dzieci i
młodzieŜy, jako wstęp do wielkiej
kariery kolarskie

W

1757/2008

4 000,00

WSiT

07.10.2008

W trakcie
rozliczenia

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1861/2008

310 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2049/2008

WSiT

23.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

320

Międzyszkolny Klub Sportowy
Kusy

Nie/Tak

321

Bokserski Klub Sportowy
Skorpion

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

322

Bokserski Klub Sportowy
Skorpion

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportoworekreacyjnych i zawodów sportowych na
terenie Gminy Miasto Szczecin

Organizacja imprez

W

4999/2008

10 000,00

WSiT

13.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

323

Osiedlowy Klub Sportowy
Iskierka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1979/2008

54 000,00

WSiT

31.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

324

Osiedlowy Klub Sportowy
Iskierka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Animator sportu dzieci i młodzieŜy w
Osiedlowych Klubach Sportowych i
Uczniowskich Klubach Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2036/2008

7 200,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

325

Osiedlowy Klub RekreacyjnoSportowy Dwudziestka
Gumieńce

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Animator sportu dzieci i młodzieŜy w
Osiedlowych Klubach Sportowych i
Uczniowskich Klubach Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2034/2008

7 200,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2164/2008

28 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

327 Osiedlowy Klub Sportowy Świt

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy oraz udział w międzynarodowych
imprezach sportowych

Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy oraz udział w
międzynarodowych imprezach
sportowych

W

2039/2008

3 800,00

WSiT

22.12.2008

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

328 Osiedlowy Klub Sportowy Świt

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Animator sportu dzieci i młodzieŜy w
Osiedlowych Klubach Sportowych i
Uczniowskich Klubach Sportowych

Animator sportu dzieci i młodzieŜy

W

2033/2008

3 800,00

WSiT

01.09..2008

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

329 Osiedlowy Klub Sportowy Świt

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na terenie
Miasta Szczecin

Organizacja imprez sportowych na
terenie Miasta Szczecin

W

4081/2008

3 200,00

WSiT

23.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

330 Osiedlowy Klub Sportowy Świt

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Wspieranie organizacji imprezy sportowej

Organizacja imprez sportowych na
terenie Miasta Szczecin

W

1590/2008

8 000,00

WSiT

11.07.2008

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1852/2008

66 000,00

WSiT

29.12.2008

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

326

Osiedlowy Klub Sportowy
Podjuchy

331 Osiedlowy Klub Sportowy Świt

56 000,00

332

Jacht Klub Harcerskiego
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1983/2008

30 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

333

Jacht Klub Harcerskiego
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na terenie
Miasta Szczecin

Organizacja imprez

W

4085/2008

7 000,00

WSiT

09.10.2008

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie

Stowarzyszenie Sportowe

W trakcie

334

Stowarzyszenie Sportowe
Osiedlowy Klub Sportowy
PrawobrzeŜe

335 Klub Sportowy Pogoń Handball

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1987/2008

6 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyk

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2048/2009

28 000,00

WSiT

23.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

336

Osiedlowy Klub Sportowy
Jeziorak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Animator sportu dzieci i młodzieŜy w
Osiedlowych Klubach Sportowych i
Uczniowskich Klubach Sportowych

Animator sportu dzieci i młodziezy

W

2037/2008

7 200,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

337

Osiedlowy Klub Sportowy
Jeziorak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1978/2008

35 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1955/2008

120 000,00

WSiT

29.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Popularyzacja idei Olimpijskiej

Popularyzacja idei Olimpijskiej

W

2045/2008

5 000,00

WSiT

23.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1985/2008

7 000,00

WSiT

21.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1850/2008

66 000,00

WSiT

19.01.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

338

Klub Sportowy Arkonia

339 Szczeciński Klub Olimpijczyka

340

Szczeciński Klub Sportowy
Czarni

341 Klub Sportowy Hutnik Eko-Tras

342

Osiedlowy Klub Sportowy
Vielgovia Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1980/2008

36 000,00

WSiT

04.02.2009

W trakcie
rozliczenia

Nie/Tak

343

Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

XXXIII Miedzynarodowy Turniej Wiosny w
Gimnastyce Artystycznej

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1412/2008

8 000,00

WSiT

08.05.2009

30.05.2009

Tak/Tak

Wojewódzki Szkolny Związek
344
Sportowy

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

XVIII Międzynarodowy Festiwal Piłki
Ręcznej

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

1416/2008

8 000,00

WSiT

16.09.2009

10.10.2009

Tak/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

„Międzynarodowa wymiana dzieci i
młodzieŜy: udział w międzynarodowych
zawodach sportowych”.

W

2121/2008

4 500,00

WSiT

08.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2046/2008

28 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

345

Międzyszkolny Klub śeglarstwa
Regatowego

346

Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Ognisko
"Gryf"

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

347

Szczeciński Klub Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego
Ognisko TKKF "Ślizg"

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2018/2008

22 000,00

WSiT

09.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

348

Międzyszkolny Klub Sportowy
"Pałac MłodzieŜy"

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2040/2008

43 500,00

WSiT

02.02.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

349

Międzyszkolny Klub śeglarstwa
Regatowego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez uczniowskie
kluby sportowe, które uzyskały lub nie
uzyskały punkty we współzawodnictwie
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
prowadzące działalność statutową w
zakresie upowszechniania i popularyzacji
sportu dzieci i młodzieŜy w tym we
współpracy z placówkami oświaty

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2041/2008

10 000,00

WSiT

15.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

350

Stowarzyszenie Euro Jachtklub
"Pogoń"

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie zawodników, członków kadry
narodowej, objętych programem
przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /
zawodników objętych programem
stypendialnym na podstawie Uchwały Nr
LI/971/06 Rady Miasta Szczecin/.

Szkolenie zawodników

W

2184/2008

24 000,00

WSiT

29.10.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez

351

352

Stowarzyszenie Euro Jachtklub
"Pogoń"

Miejski Klub Sportowy "Olimpia
Szczecin"

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2016/2008

60 000,00

WSiT

29.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2042/2008

59 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które nie
uzyskały punktów lub nie brały udziału we
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2017/2008

7 000,00

WSiT

30.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2050/2008

38 000,00

WSiT

27.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej "Nak Muay" Muay
Thai
353

młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

354

Klub Sportowy Wiskord"
Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

355

Miejski Klub Lekkoatletyczny
Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Imprez na terenie Miasta
Szczecin

Organizacja Imprez

W

3148/2008

500 000,00

WSiT

01.08.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Szkolenie dzieci i młodzieŜy

W

2032/2008

49 000,00

WSiT

27.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

356

Bokserski Klub Sportowy
"Olimp" Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieŜy prowadzone przez
stowarzyszenia kultury fizycznej ,które
uzyskały punkty we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
proporcjonalnie do ilości zdobytych we
współzawodnictwie punktów celem
dofinansowania szkolenia sportowego,
udziału w zawodach, rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe w
ramach ciągłości szkolenia lub
prowadzących szkolenie w zakresie
dyscyplin paraolimpijskich.

357

Klub Sportowy Wiskord"
Szczecin

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportoworekreacyjnych i zawodów sportowych na
terenie Gminy Miasto Szczecin Ogólnopolski Turniej Piłki Kajakowej
"Szczecin 2008"

Organizacja imprez

W

5000/2008

7 000,00

WSiT

27.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

358

Jacht Klub Harcerskiego
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Imprez na terenie Miasta
Szczecin

Organizacja Imprez

W

4085/2008

7 000,00

WSiT

30.10.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Imprez na terenie Miasta
Szczecin

30.10.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

360

Uczniowski Klub Sportowy
TRYGŁAW

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Imprez na terenie Miasta
Szczecin

28.10.2008

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

361

Ognisko Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
MARATOŃCZYK

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Organizacja Imprez na terenie Miasta
Szczecin

09.01.2009

W trakcie
rozliczania

Nie/Tak

Międzyszkolny Klub zeglarstwa
Regatowego
359

Organizacja Imprez

Organizacja Imprez

Organizacja Imprez

W

W

W

4082/2008

1589/2008

1755/2008

4 000,00

15 000,00

4 000,00

12 323 029,66

WSiT

WSiT

WSiT

