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1
Polskie Towarzystwo 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 09/0000767 21 700,00 WZiPS 29.01.2010 10-03-2010 Tak/Tak

2 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 09/0004831 2 125,00 WZiPS 28.01.2010 11.02.2010 Tak/Tak

3
Fundacja Pomocy Chorym na 
Zanik Mięśni

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji - transport bez barier.

Zadanie skierowane do osób z zanikiem 
mięśni. Dotyczyło realizacji działań 
statutowych.

W 09/0000766 25 000,00 WZiPS 29.01.2010 26.03.2010 Tak/Tak

4
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie kompleksowych form wsparcia w 
ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Środki przeznaczone na organizację 
Ośrodka Oparcia Społecznego.

W 09/0000911 51 000,00 WZiPS 29.01.2010 26.03.2010 Tak/Tak

5 Polski Związek Głuchych 
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających izolacji i 
marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu

Umowa skierowana do środowiska osób 
niesłyszących. Dotyczyła realizacji zajęć 
satutowych, organizacji czasu wolnego 
poprzez prowadzenie kół zainteresowań dla 
tych osób oraz wycieczek i imprez 
integracyjnych

W 09/0000950 42 270,00 WZiPS 01.02.2010 11-03-2010 Tak/Tak

6 Polski Związek Głuchych 
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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

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

W 09/0004326 10 000,00 WZiPS 01.02.2010 12-03-2010 Tak/Tak

7
Szczecińskie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Chorobą 
Parkinsona

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji 

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

W 09/0000764 6 875,00 WZiPS 22.01.2010 10.02.2010 Tak/Tak

8
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 
Ruchowo Tęcza

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie kompleksowych form wsparcia w 
ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

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

W 09/0000909 55 000,00 WZiPS 29.01.2010 18.03.2010 Tak/Tak

9 Polski Związek Niewidomych
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiagających ich 
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z 
dysfunkcją narządu wzroku

Działania skierowane były do osób z 
niepełnosprawnością wzrokową. Były to 
działania statutowe.

W 09/0000912 60 000,00 WZiPS 28.01.2010 04-03-2010 Tak/Tak

10
Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Twórczość osób niepełnosprawnych - droga do 
nawiązania kontaktu ze społeczeństwem

Środki zostały przeznaczone na organizację 
twórczości osób niepełnosprawnych.

W 09/0000765 24 600,00 WZiPS 21.01.2010 02-03-2010 Tak/Tak

11 Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
dotkniętych autyzmem poprzez prowadzenie 
terapeutycznych działań wspierających osoby z 
autyzmem w środowisku społecznym 
zapobiegającym ich izolacji i marginalizacji.

Zadanie skierowane do osób z autyzmem. 
Polegało na prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych mających 
na celu integrację środowiska.

W 09/0000761 24 000,00 WZiPS 29.01.2010 03-03-2010 Tak/Tak

12 Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie kompleksowych form wsparcia w 
ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Zadanie skierowane do osób z autyzmem. 
Polegało na prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych mających 
na celu integrację środowiska.

W 09/0000908 9 000,00 WZiPS 29.01.2010 15.02.2010 Tak/Tak

13
Stowarzyszenie Reumatyków i ich 
Sympatyków

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji 

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

W 09/0000910 28 900,00 WZiPS 15.01.2010 01.02.2010 Tak/Tak

14
Stowarzyszenie Rodzin i 
Opiekunów Osób Chorych 
Psychicznie Rodzina 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z 
niepełnosprawnością psychiczną

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

W 09/0000762 28 800,00 WZiPS 20.01.2010 09.02.2010 Tak/Tak

15
Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

"Czas bez nudy" - organizacja czasu wolnego 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zajęcia integracyjne dla osób 
niepełnosprawnych w formie wycieczek, 
imprez integracyjnych.

W 09/0002244 13 950,00 WZiPS 25.01.2010 12.02.2010 Tak/Tak

16
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 09/0000952 38 400,00 WZiPS 29.01.2010 08-03-2010 Tak/Tak

17
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 09/0000951 39 000,00 WZiPS 29.01.2010 17.03.2010 Tak/Tak

18
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 09/0000763 25 000,00 WZiPS 25.01.2010 12.02.2010 Tak/Tak

19
Szczecińskie Stowarzyszenie 
Pomocy Autystom

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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

Zadanie skierowane do osób z autyzmem. 
Polegało na prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych mających 
na celu integrację środowiska.

W 09/0000948 17 600,00 WZiPS 28.01.2010 22.02.2010 Tak/Tak

20
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 09/0000907 35 794,00 WZiPS 28.01.2010 12.02.2010 Tak/Tak

21 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 09/0004267 8 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

22
AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo

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 09/0003012 15 000,00 WZiPS 29.01.2010 22.02.2010 Tak/Tak

23 Polski Związek Głuchych
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin

Zajęcia psychologiczne dla osób gluchych i 
ich rodzin

W 09/0002998 4 050,00 WZiPS 19.01.2010 10.02.2010 Tak/Tak

24
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.

W 09/0003014 5 500,00 WZiPS 29.01.2010 10-03-2010 Tak/Tak

25 Uczniowski Klub Sportowy Orliki
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 09/0003015 10 500,00 WZiPS 29.01.2010 02-03-2010 Tak/Tak

26
Stowarzyszenie Pracownia 
Psychoedukacji

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin

Zajęcia psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych

W 09/0003010 9 400,00 WZiPS 29.01.2010 23.02.2010 Tak/Tak

27
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

„Organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich 
aktywność w tych dziedzinach

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

W 09/0004844 6 000,00 WZiPS 17.12.2009 30.12.2009 Tak/Tak

28 Klub Sportowy Inwalidów START
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wzmocnienie potencjału sportowców 
niepełnosprawnych uprawiających 
paraolimpijskie dyscypliny sportowe

Zadanie skierowane do sportowców 
niepełnosprawnych. Organizacja zajęć 
sportowych

W 09/0004843 15 000,00 WZiPS 27.01.2010 15-03-2010 Tak/Tak



29
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzierzy Niepełnosprawnej 
Ruchowo Tęcza

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Festiwal twórczości osób niepełnosprawnych 
"Twórczość nie zna barier"

Organizacja festiwalu twórczości osób 
niepełnosprawnych w Galaxy

W 09/0004245 12 500,00 WZiPS 08.01.2010 28.01.2010 Tak/Tak

30
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzierzy Niepełnosprawnej 
Ruchowo Tęcza

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

"Od rekreacji do integracji" - organizacja czasu 
wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zadanie skierowane do dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej. Dotyczyło organizacji 
czasu wolnego w formie zajęć 
rehabilitacyjnych.

W 09/0002243 17 000,00 WZiPS 29.01.2010 05-03-2010 Tak/Tak

31 Polski Związek Niewidomych
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja i terapia ciągła dzieci z 
uszkodzonym wzrokiem z terenu Miasta 
Szczecin

Zadanie skierowane do osób niewidomych. 
Polegało na prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych mających 
na celu integrację środowiska.

W 09/0002257 25 000,00 WZiPS 29.12.2009 06.01.2010 Tak/Tak

32
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-
ILKO

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 09/0005607 1 000,00 WZiPS 29.01.2010 22.02.2010 Tak/Tak

33 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 09/0005573 2 800,00 WZiPS 01.02.2010 02-03-2010 Tak/Tak

34 Towarzystwo Walki z Kalctwem
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 09/0005572 2 400,00 WZiPS 18.01.2010 10.02.2010 Tak/Tak

35
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 09/0005581 6 680,00 WZiPS 29.01.2010 02.02.2010 Tak/Tak

36 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 09/0005575 3 800,00 WZiPS 28.01.2010 12.02.2010 Tak/Tak

37
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 09/0005578 1 400,00 WZiPS 27.01.2010 11.02.2010 Tak/Tak

38
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

P 09/0005587 1 000,00 WZiPS 28.01.2010 22.02.2010 Tak/Tak

39
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 09/0005586 1 000,00 WZiPS 15.01.2010 27.01.2010 Tak/Tak

40 Fundacja Chorych 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

W 09/0005577 2 500,00 WZiPS 25.01.2010 09.02.2010 Tak/Tak

41 Krajowe Towarzystwo Autyzmu
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 09/0005580 1 200,00 WZiPS 29.01.2010 22.02.2010 Tak/Tak

42
Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW 
Dla Dzieci Słabo Słyszących

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 09/0005579 1 200,00 WZiPS 15.01.2010 26.01.2010 Tak/Tak

43

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 09/0005588 1 500,00 WZiPS 26-02-2010 29.03.2010 Tak/Tak

44
Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

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 09/0005585 1 500,00 WZiPS 21.01.2010 11.02.2010 Tak/Tak

45 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 09/0005589 1 500,00 WZiPS 29.01.2010 12.02.2010 Tak/Tak

46
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 173 162,00 WZiPS Nie/Nie

47
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 09/0001016 79 000,00 WZiPS 26.01.2010 Nie/Nie

48
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 09/0001012 64 500,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

49
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 09/0001019 320 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

50
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 09/0001014 30 000,00 WZiPS 01.02.2010 Nie/Nie



51 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 09/0000759 30 000,00 WZiPS 01.02.2010 Nie/Nie

52
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 09/0001017 140 000,00 WZiPS 25.01.1020 Tak/Nie

53 Związek Harcerstwa Polskiego
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 09/0001097 75 000,00 WZiPS 28.01.2010 Nie/Nie

54
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 09/0001077 35 000,00 WZiPS 28.01.2010 Nie/Nie

55
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 09/0001098 44 000,00 WZiPS 21.01.2010 Nie/Nie

56
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 09/001015 32 000,00 WZiPS 19.01.2010 Tak/Nie

57
Towarzystwo Salezjańskie 
ul. Ku Słońcu 124

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

Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej

Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej łączącej 
funkcję całodobowej placóki opiekuńczo-
wychowawczej, specjalistycznej placóki 
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 
dziennego dla młodzieŜy skierowanej przez 
MOPR na mocy postanowień sądowych 
wydanych w toku postępowań opiekuńczo-
wychowawczych, oraz placówki opiekuńczo-
wychowawczej wsparcia dziennego

W 09/0001238 566 240,00 WZiPS 26.01.2010 Tak/Nie

58
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu pomocy społecznej 
polegające na prowadzeniu w ośrodku 
adopcyjno-opiekuńczym działalności 
diagnostyczno-konsultacyjnej w celu 
pozyskiwania, szkolenia i 
kwalifikowania osób zgłaszających 
gotowość przysposobienia dziecka 
oraz szkoleniu i wspieraniu 
psychologiczno – pedagogicznym osób 
prowadzących rodziny zastępcze i 
adopcyjne oraz naturalne, prowadzeniu 
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.

Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenie 
kandydatów na rodziców adopcyjnych i 
zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, 
adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich 
podstawowych funkcji oraz prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. 

Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-
Opiekuńczego

W 09/0000730 125 000,00 WZiPS 14.01.2010  Tak/Nie

59 Fundacja Mam Dom

Zadanie z zakresu pomocy społecznej 
polegające na prowadzeniu w ośrodku 
adopcyjno-opiekuńczym działalności 
diagnostyczno-konsultacyjnej w celu 
pozyskiwania, szkolenia i 
kwalifikowania osób zgłaszających 
gotowość przysposobienia dziecka 
oraz szkoleniu i wspieraniu 
psychologiczno – pedagogicznym osób 
prowadzących rodziny zastępcze i 
adopcyjne oraz naturalne, prowadzeniu 
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.

Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenie 
kandydatów na rodziców adopcyjnych i 
zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, 
adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich 
podstawowych funkcji oraz prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. 

Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-
Opiekuńczego

W 09/0000760 125 000,00 WZiPS 03.02.2010 Nie/Nie

60 Fundacja Mam Dom zadanie z zakresu pomocy społecznej

Promocja i edukacja w zakresie tworzenia 
rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki 
zastępczje, w ramach dofinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społęcznej 
programu pn.: "Mam Rodzinę".

Prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
prowadzenie poradnictwa, terapii i edukacji 
dla rodzin 

W 09/0005197 15 006,00 WZiPS 31.12.2009 28.01.2010 Tak/Tak

61
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archdiecezji Szczecińśko-
Kamieńskiej

zadanie z zakresu pomocy społecznej

Promocja i edukacja w zakresie tworzenia 
rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki 
zastępczje, w ramach dofinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społęcznej 
programu pn.: "Mam Rodzinę".

Prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
prowadzenie psychologicznej terapii 
indywidualnej dla dzieci i rodziców,  
prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 
„Być wystarczająco dobrym rodzicem” dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców 
biologicznych 

W 09/0005199 16 800,00 WZiPS 30.12.2009 27.01.2010 Tak/Tak

62
Fundacja Pomocy Rodzinie TĘCZA 
SERC

zadanie z zakresu pomocy społecznej

Promocja i edukacja w zakresie tworzenia 
rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki 
zastępczje, w ramach dofinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społęcznej 
programu pn.: "Mam Rodzinę".

zorganizowanie turnusu 
socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin 
zastępczych 

W 09/0005206 2 400,00 WZiPS 7.12.2009 27.01.2010 Tak/Tak

63
Chorągiew  zachodniopomorska 
Związku Harcerstwa Poskiego 
ul.Ogińskiego Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

Kolonia w 09/0003587 68 000,00 WZiPS 15.10.2009 20.09.2009 Tak/Tak

64
Caritas Archideceyji 
Szczsecińsko+Kamieńskiej 
Szczecin 

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

Kolonia w 09/0003588 26 492,00 WZiPS 30.09.2009 12.10.2009 Tak/Tak

65
Towaryzstwo Pryzjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział w 
Szczecinie

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

Kolonia w 09/0003589 192 430,00 WZiPS 15.10.2009 02.02.2010 Tak/Tak

66
Klub Sportowy ,,Hutnik Eko-Tras'' 
Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

Kolonia w 09/003586 180 000,00 WZiPS 15.10.2009 20.11.2009 Tak/Tak

67
Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii  Oddział   Terenowy w 
Szczecinie 

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

półkolonia w 09/0003682 7 000,00 WZiPS 30.09.2009 30.12.2009 Tak/Tak



68
Towaryzstwo Pryzjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział w 
Szczecinie

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

półkolonia w 09/0003655 52 400,00 WZiPS 30.09.2009 01.02.2010 Tak/Tak

69
Zachodniopomorski Związek 
Towarzystwa Krzewienia Klutury 
Fizycznej Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

kolonia w 09/0003687 101 700,00 WZiPS 30.09.2009 25.11.2009 Tak/Tak

70
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Duszpasterstwa Akademickiego  
,,RAZEM" Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

pólkolonia w 09/0003685 10 000,00 WZiPS 30.08.2009 24.09.2009 Tak/Tak

71
Związek Harcerstwa Polskiego 
ul.Wzgórze Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

półkolonia w 09/0003654 25 060,00 WZiPS 31.08.2009 30.12.2009 Tak/Tak

72
Rzymsko -Katolicka arafia 
pw.św.Jana Bosko Szczecin 

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

półkolonia w 09/0003688 7 000,00 WZiPS 20.09.2009 02.11.2009 Tak/Tak

73
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko -
Kamieńskiej 

zadanie z zakresu GPRPA

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i 
młodziezy  - podopiecznych MOPR w 
Szczeciniev połączonego z profilaktyka 
uzaleznień od srodków psychoaktywnych - Akcja 
Lato 2009 -

półkolonia w 09/0003691 20 000,00 WZiPS 30.09.2009 25.09.2009 Tak/Tak

74
Fundacja Kultury i Sportu 
"PrawobrzeŜe"

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 09/0001192 35 000,00 WZiPS 25.01.2010 Nie/Tak

75 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 09/0001193 75 000,00 WZiPS 15.01.2010 Nie/Tak

76
Polskie Stwoarzyszenie na 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 09/0000832 60 000,00 WZiPS 22.01.2010 02.02.2010 Tak/Tak

77
Polskie Stwoarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowych Koło w Szczecinie

Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie

Celem zadania jest zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich 
rodzinom moŜliwości aktywnego dajacego 
zadowolenie Ŝycia oraz poczucia więzi z 
ludźmi w warunkach bezpieczeństwa i 
akceptacji bez konieczności zrywania 
więzów rodzinnych, utrzymanie dobrej formy 
fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz 
sprawności funkcjonalnej w Ŝyciu 
codziennym, podtrzymywanie i rozwój 
sprawności motorycznej i 
psychomotorycznej, poradnictwo dla rodzin i 
opiekunów.  

P 09/0000829 395 200,00 WZiPS 25.01.2010 Nie/Tak

78 Fundacja "Akademia Edukacyjna"

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do społeczności lokalnej, w 
szczególności dzieci i młodzieŜy

Sposób realizacji zadania: warsztaty 
filmowe, warsztaty plastyczno - 
fotograficzne, warsztaty taneczne i 
twórczości

W 09/0001468 15 000,00 WZiPS 16.07.2009 11.08.2009 Tak/Tak

79
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" 
Szczecin - Skolwin

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

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 
dzieci i młodzieŜy w oparciu o wychowawcze 
wzorce sportowe w ramach kontynuacji realizacji 
zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
oraz negatywnym skutkom uzaleŜnień od 
środków psychoaktywnych na terenie 
północnych osiedli Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji zadania: zajęcia sportowe, 
zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia kulturalno - 
oświatowe, zajęcia profilaktyczne

W 09/0001464 75 000,00 WZiPS 18.01.2010 18.02.2010 Tak/Tak

80
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA 
DU"

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do społeczności lokalnej, w 
szczególności dzieci i młodzieŜy "Profilaktyczny 
Tramwaj"

Sposób realizacji zadania: akcja 
informacyjna polegająca na roznoszeniu 
ulotek o planowanej akcji, informacji na 
antenie stacji radiowych, w gazetach oraz na 
stronie internetowej, przejazd po ulicach 
Szczecina Profilaktycznego Tramwaju

W 09/0001466 10 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

81
Zachodniopomorski Oddział 
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci UzaleŜnionych "Powrót z U"

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do społeczności lokalnej, w 
szczególności dzieci i młodzieŜy

Sposób realizacji zadania: warsztaty dla 
młodzieŜy, wykłady i warsztaty dla 
nauczycieli, wykłady i prelekcje dla rodziców

W 09/0001467 30 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

82 Klub Sportowy "Wiskord Szczecin"

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
rekreacyjne i kulturalno - oświatowe, spływy 
kajakowe połączone z zajęciami 
profilaktycznymi

W 09/0001470 20 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

83
Zachodniopomorski Oddział 
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci UzaleŜnionych "Powrót z U"

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

Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych 
w środowiskach zagroŜonych narkomanią, tj. 
zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych oraz zagroŜonych narkomanią. 
Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej 

W 09/0001359 140 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

84
Poradnia Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień MONAR

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

Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych 
w środowiskach zagroŜonych narkomanią 

W 09/0001356 110 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

85
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

Sposób realizacji zadania: działania 
środowiskowe - dyŜury partyworkerskie 
podczas imprez muzycznych, kampania 
informacyjna promująca bezpieczną zabawę 
bez narkotyków pn. PARTY PROJEKT 
SQUAD "Po co ci to?", szkolenia 
podwyŜszające umiejętności i kwalifikacje 
wolontariuszy i partyworkerów, zajęcia 
edukacyjne z młodzieŜą w klubach 
muzycznych

W 09/0001145 69 600,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

86
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA 
DU"

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 
rozwązywania problemów narkomanii poprzez 
Telefon Zaufania

Sposób realizacji zadania: poradnictwo 
telefoniczne w zakresie HIV/AIDS oraz 
zasad bezpieczniejszego seksu oraz 
redukcji szkód związanych z uŜywaniem 
środków psychoaktywnych

W 09/0001150 10 400,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

87
Poradnia Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień MONAR

Przeprowadzenie pilotaŜu cyklu szkoleń 
dla lokalnych ekspertów pracujących na 
rzecz osób zagroŜonych narkomanią i 
uzaleŜnionych od narkotyków

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do specjalistów włączonych w 
system przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Szczecin "Jak skutecznie pomóc uczniom 
zagroŜonym uzaleŜnieniem"

W 09/0001149 16 030,00 WZiPS 22.07.2009 16.09.2009 Tak/Tak



88
Poradnia Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień MONAR

Przeprowadzenie pilotaŜu cyklu szkoleń 
dla lokalnych ekspertów pracujących na 
rzecz osób zagroŜonych narkomanią i 
uzaleŜnionych od narkotyków

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Szczecin "Optymalizacja warsztatu pracy 
specjalistów zajmujących się pomaganiem 
uczniom i wychowankom zagroŜonym 
uzaleŜnieniem"

Sposób realizacji zadania: wykłady i 
warsztaty rozwijające umiejętności 
nawiązywania wspierającego kontaktu i 
udzielania wczesnej interwencji, 
diagnozowania i planowania programu 
korekcyjnego dla uczniów i wychowanków 
zagroŜonych uzaleŜnieniem i uŜywaniem 
substancji psychoaktywnych

W 09/0004644 60 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

89
Zachodniopomorski Oddział 
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci UzaleŜnionych "Powrót z U"

Przeprowadzenie pilotaŜu cyklu szkoleń 
dla lokalnych ekspertów pracujących na 
rzecz osób zagroŜonych narkomanią i 
uzaleŜnionych od narkotyków

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do specjalistów włączonych w 
system przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Szczecin

Sposób realizacji zadania: wykłady i 
warsztaty dla osób pracujących na rzecz 
osób zagroŜonych narkomanią i 
uzaleŜnionych od narkotyków

W 09/0004501 25 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

90
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społecznego "Stricte"

Przeprowadzenie pilotaŜu cyklu szkoleń 
dla lokalnych ekspertów pracujących na 
rzecz osób zagroŜonych narkomanią i 
uzaleŜnionych od narkotyków

Prowadzenie profilaktycznej działalności w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do specjalistów włączonych w 
system przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Szczecin  

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
warsztatowe nt. "Diagnoza i pomoc osobom 
uzaleŜnionym od środków 
psychoaktywnych", zajęcia warsztatowe z 
zakresu wykorzystania muzyki i sztuki w 
profilaktyce uzaleŜnień

W 09/0004643 20 000,00 WZiPS 14.01.2010 Nie/Nie

91
Fundacja Kultury i Sportu 
"PrawobrzeŜe"

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
plastyczne, warsztaty komputerowe, 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki NoŜnej, 
impreza sportowa "Majówka na sportowo", 
impreza plenerowa "Wielkie grillowanie", 
turniej tenisa ziemnego

W 09/0002042 20 000,00 WZiPS 28.01.2010 Nie/Tak

92 Fundacja Pogotowie Teatralne

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

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

Sposób realizacji zadania: wykłady w formie 
spektakli, warsztaty teatralne

W 09/0001650 22 820,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

93 Fundacja "Akademia Edukacyjna"

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia taneczne, 
zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne

W 09/0001649 12 000,00 WZiPS 03.12.2009 11.01.2010 Tak/Tak

94 Fundacja Pogotowie Teatralne

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

Radosne święta bez alkoholu

Sposób realizacji zadania: warsztaty z 
dziećmi i młodzieŜą przygotowującymi 
program artystyczny, Parada Św. Mikołaja: 
przejazd ulicami miasta, występy artystyczne 
dzieci i młodzieŜy, konkurs plastyczny

W 09/0005022 23 600,00 WZiPS 14.01.2010 Nie/Tak

95
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 
przy Gimnazjum 33

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
dydaktyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
zajęcia turystyczno - krajoznawcze, zajęcia 
sportowe z gier zespołowych: piłki noŜnej, 
siatkowej, tenisa stołowego, uni-hokeja, 
zajęcia na basenie połączone z nauką 
pływania, zajecia na siłowni, fitness, 
gimnastyka korekcyjna, imprezy i zawody 
sportowe dla dzieci z udziałem rodziców, 
wyjścia do kina

W 09/0001473 10 000,00 WZiPS 05.01.2010 10.02.2010 Tak/Tak

96

Uczniowski Klub Sportowy 
"Szmaragd" przy Szkole 
Podstawowej Nr 65 i Gimnazjum Nr 
23

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia sportowe 
z gier zespołowych: piłki noŜnej, koszykowej, 
siatkowej, tenisa stołowego, zajęcia na 
basenie połączone z nauką pływania, 
zajęcia fitness, aerobik, zajęcia na kręgielni, 
wyjścia do kina, imprezy i zawody sportowe 
dla dzieci z udziałem rodziców, zajęcia 
socjoterapeutyczne

W 09/0001475 17 500,00 WZiPS 12.01.2010 Nie/Tak

97
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 
29" przy Gimnazjum 29

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

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

Sposób realizacji zadania: Turniej Piłki 
NoŜnej DruŜyn Podwórkowych, Turniej 
Trójek Siatkarskich, Rekreacyjny Turniej o 
tytuł Mistrza Osiedla na kręgielni, zajęcia na 
basenie, festiwal uni-hokeja, cykl 
rekreacyjnych biegów po Puszczy Bukowej

W 09/0001587 10 680,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

98
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" 
Szczecin - Skolwin

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

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 - 2008 
na terenie północnych osiedli Gminy Miasto 
Szczecin

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
badmintona oraz zajęcia korygujące wady 
postawy, zajęcia sportowo - rekreacyjne, 
zajęcia oświatowe, zajęcia profilaktyczne, 
półkolonia letnia

W 09/0001477 50 000,00 WZiPS 11.01.2010 28.01.2010 Tak/Tak

99 Klub Sportowy "Hutnik Eko - Tras"

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia sportowo - 
rekreacyjne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia 
kulturalno - oświatowe

W 09/0001478 54 000,00 WZiPS 07.01.2010 23.03.2010 Tak/Tak

100 Klub Sportowy "Morze - Bałtyk"

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia w 
zakresie piłki siatkowej, zawody sportowe

W 09/0001556 38 000,00 WZiPS 28.01.2010 23.03.2010 Tak/Tak

101
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Ulice Basketu

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

Miejska Liga Basketu (MLB) i Akademia 
Koszykówki

Sposób realizacji zadania: warsztaty z 
koszykówki pod nazwą "Akademia 
Koszykówki", udział w rozgrywkach Miejskiej 
Ligi Basketu, wyposaŜenie druŜyn szkolnych 
w komplety strojów sportowych, opracowanie 
materiałów graficznych poświęconych 
profilaktyce uzaleŜnień, emitowanie na 
stronie internetowej w formie animacji 
flashowej oraz wykonanie baneru 
reklamowego

W 09/0001586 20 000,00 WZiPS 26.01.2010 Nie/Nie

102
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział 
Regionalny

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

Organizacja działań profilaktycznych (w tym 
zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - 
oświatowych) dla dzieci i młodzieŜy jako formy 
zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy 
wobec nudy i stosowania substancji 
psychoaktywnych "Wychowawca podwórkowy 
2009"

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
socjoterapeutyczne, zajęcia 
psychoedukacyjne, imprezy sportowo - 
rekreacyjne, zajęcia sportowe, zajęcia 
terenowe, zajęcia kulturalno - oświatowe

W 09/0001585 12 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

103 Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma"

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

Teatr i zajęcia teatralne jako profilaktyka w 
walce z alkoholizmem i innymi uŜywkami

Sposób realizacji zadania: warsztaty 
teatralne, wystawienie spektaklu Blin II

W 09/0001654 6 000,00 WZiPS 29.01.2010 16.03.2010 Tak/Tak

104
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpic 34"

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

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

Sposób realicji zadania: zajęcia w grupie 
lekkiej atletyki, zajęca w grupie biegów na 
orientacje, obóz turystyczno - sportowy, 
udział w Masowych Biegach Przełajowych, 
udział w Biegu Gryfitów, udział w Biegu 
Papieskim, Mityng Młodzików, Mityng Halowy

W 09/0001652 15 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

105 Klub Sportowy "Wiskord Szczecin"

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

Organizacja działań profilaktycznych: 
rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - 
oświatowych dla mieszkańców Szczecina 
przeciwdziałających alkoholizmowi oraz 
negatywnym skutkom uŜywania i naduŜywania 
alkoholu

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
rekreacyjno - sportowe, spływy kajakowe 
połączone z edukacją ekologiczną, 
wycieczki połączone z profilaktyką, zajęcia 
socjoterapeutyczne

W 09/0001703 10 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

106
Bokserski Klub Sportowy 
"Skorpion"

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

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

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
bokserskie, zawody sportowe

W 09/0001704 38 000,00 WZiPS 01.02.2010 Nie/Tak

107
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" 
Szczecin - Skolwin

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

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 - 2008 
na terenie północnych osiedli Gminy Miasto 
Szczecin

Sposób realizacji zadania: zajęcia 
rekreacyjno - sportowe z elementami piłki 
siatkowej, zajęcia profilaktyczne, wymiana 
młodzieŜy z Friedrichshain - Kreuzberg von 
Berlin

W 09/0005021 25 000,00 WZiPS 22.01.2010 03.03.2010 Tak/Tak



108
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związku Harcerstwa Polskiego

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

Imieniny miesiąca
Sposób realizacji zadania: impreza "Święto 
Niepodległości", impreza: konfrontacje 
artystyczne świetkic środowiskowych

W 09/0005014 5 000,00 WZiPS 22.01.2010 Nie/Nie

109
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej

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

"Nie nudzę się bo mam co robić" - zajęcia 
rekreacyjne i kulturalno - oświatowe dla dzieci i 
młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym

Sposób realizacji zadania: zajęcia kulturalno - 
oświatowe, zajęcia rekreacyjne, turniej 
sportowy

W 09/0001648 20 000,00 WZiPS 17.07.2009 01.09.2009 Tak/Tak

110 Stowarzyszenie Polites

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

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

Sposób realizacji zadania: spotkania 
realizatorów zadania z wolontariuszami, 
wyjścia i aktywności kulturalne, rekreacyjne, 
sportowe, wywiady środowiskowe w domach 
dzieci zgłaszanych do programu, rajdy 
rekreacyjno - turystyczne, zajęcia z 
arteterapii

W 09/0001702 18 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Nie

111 Miejski Ośrodek Kultury

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

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

Sposób realizacji zadania: młodzieŜowy kurs 
ceramiki, warsztaty "w drodze do teatru", 
zajęcia plenerowe, wycieczka do Wrocławia, 
Puszczy Bukowej

W 09/0001651 26 000,00 WZiPS 21.01.2010 Nie/Nie

112
Zachodniopomorska Fundacja 
Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

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

"FASolka" - projekt profilaktyki i wsparcia w 
zakresie Płodowego Zespołu Poalkoholowego

Sposób realizacji zadania: szkolenie 
warsztatowe dla pedagogów szkolnych, 
wychowawców placówek opiekuńczo - 
wychowawczych, pracowników pomocy 
społecznej, konkurs plastyczny dla 
licealistów, zajęcia warsztatowe dla 
dorastających dziewcząt z placówek 
opiekuńczo - wychowawczych, poradnictwo, 
konsultacje, diagnoza, domowe programy 
terapeutyczne, grupa wsparcia dla 
opiekunów dzieci z podejrzeniem zagroŜenia 
FAS/FAE, superwizja instruktorów

W 09/0002042 94 090,00 WZiPS 28.01.2010 Nie/Tak

113
Szczecińskie Stowarzyszenie 
Abstynentów "Agora-303"

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

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 
poprzez prowadzenie klubu abstynenta na 
terenie Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji zadania: imprezy 
trzeźwościowe, spotkania informacyjno - 
edukacyjne dla osób z problemem 
alkoholowym i ich rodzin, spotkania 
edukacyjne dla nowicjuszy, wyjazdy na 
imprezy trzeźwościowe, imprezy 
rozrywkowe, imprezy sportowo - 
rekreacyjne, prowadzenie klubokawiarni, 
spotkania mające na celu rozwój duchowy 
pomagające w utrwalaniu Ŝycia w trzeźwości, 
stwarzanie warunków dla działalności grup 
samopomocowych pracujących na 
programie 12-stu kroków, porady prawne

W 09/0001353 80 000,00 WZiPS 22.01.2010 Nie/Tak

114
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas 
Christiana" Oddział w Szczecinie

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

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 
poprzez prowadzenie klubu abstynenta na 
terenie Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji zadania: program 
edukacyjny "Stawać się sobą", sesja 
edukacyjna, program turystyczno - 
reakreacyjny, imprezy taneczne

W 09/0002817 20 000,00 WZiPS 27.01.2010 Nie/Tak

115
Stowarzyszenie śycia w 
Trzeźwości Klub Abstynenta 
"Delta"

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

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 
poprzez prowadzenie klubu abstynenta na 
terenie Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji zadania: dyŜury 
terapeutyczne, warsztaty terapeutyczne 
grupowe z uwzględnieniem terapii rodzinnej, 
prowadzenie klubokawiarni, wyjazdy 
szkoleniowe, integracyjno - sportowe i 
terapeutyczne, stwarzanie warunków dla 
grup samopomocowych, zabawy, ogniska, 
rajdy 

W 09/0003297 35 000,00 WZiPS 20.01.2010 09.03.2010 Tak/Tak

116
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas 
Christiana" Oddział w Szczecinie

Zadanie z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz negatywnym 
skutkom konsumpcji, naduŜywania 
alkoholu i alkoholizmu

Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na 
terenie Szczecina zajmujących się udzieleniem 
pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym 
problemem alkoholowym

Sposób realizacji zadania: wsparcie 
psychospołeczne, mikrowykłady 
indywidualne, pomoc w autodiagnozie i 
rozpoznaniu problemu, pomoc kuratora, 
prawnika, psychologa

W 09/0001526 20 000,00 WZiPS 27.01.2010 Nie/Tak

117
Szczecińskie Stowarzyszenie 
Abstynentów "Agora-303"

Zadanie z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz negatywnym 
skutkom konsumpcji, naduŜywania 
alkoholu i alkoholizmu

Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na 
terenie Szczecina zajmujących się udzieleniem 
pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym 
problemem alkoholowym

Sposób realizacji zadania: udzielanie 
informacji nt. działania i szkodliwości 
alkoholu, diagnoza problemu, kierowanie 
osoby z problemem do właściwej instytucji, 
konsultacje telefoniczne

W 09/0001575 6 980,00 WZiPS 22.01.2010 Nie/Tak

118
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz negatywnym 
skutkom konsumpcji, naduŜywania 
alkoholu i alkoholizmu

Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na 
terenie Szczecina zajmujących się udzieleniem 
pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym 
problemem alkoholowym

Sposób realizacji zadania: poradnictwo, 
diagnoza problemu, kierowanie do 
odpowiednich placówek, motywowanie do 
podjęcia leczenia

W 09/0001528 20 000,00 WZiPS 14.01.2010 Nie/Nie

119
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz negatywnym 
skutkom konsumpcji, naduŜywania 
alkoholu i alkoholizmu

Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na 
terenie Szczecina zajmujących się udzieleniem 
pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym 
problemem alkoholowym

Sposób realizacji zadania: poradnictwo, 
edukacja, diagnoza, kierowanie osoby z 
problemem do właściwej instytucji

W 09/0001557 20 000,00 WZiPS 15.01.2010 03.03.2010 Tak/Tak

120

Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego - Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości

Promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagroŜonych zwolnieniem z 
pracy

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Reintegracja zawodowa i społeczna W 09/0001060 133 751,00 WZiPS 15.01.2010 20.01.2010 Tak/Tak

121 Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

Promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagroŜonych zwolnieniem z 
pracy

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Reintegracja zawodowa i społeczna W 09/0004297 58 140,00 WZiPS 22.01.2010 27.01.2010 Tak/Tak

122
Krajowe Stowarzyszenie 
Mediatorów, Oddział 
Zachodniopomorski

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 
powstrzymać przemoc - prowadzenie 
mediacji na zlecenie MOPR

W 09/0001705 30 000,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

123
Katolickie Stow. "Civitas 
Christiana" Oddział w Szczecinie

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy w ścisłej współpracy z MOPR

W 09/0001719 30 000,00 WZiPS 27.01.2010 Nie/Tak

124
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy

j.w. we współpracy z MOPR prowadzone w 
Schronisku dla Kobiet Matek z Dziećmi, ul. 
Piaseczna 4

W 09/0001727 40 000,00 WZiPS 28.01.2010 Nie/Tak

125 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy prowadzona w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej przy ul. Gryfińskiej 
151 w ścisłej współpracy z MOPR, dla 
klientów skierowanych przez Rejonowy 
Ośrodek Pomocy Rodzinie PrawobrzeŜe

W 09/0001715 80 000,00 WZiPS 25.01.2010 Nie/Tak

126 Stow. "SOS dal Rodziny" 
Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy

Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie 
psychospoł., pomoc prawna,poradnictwo 
psycholog.i rodzinne oraz terapia-udzielane 
ofiarom przemocy lub/i doświadczajacym 
przemocy w ścisłej współpracy z MOPR

W 09/0002152 20 000,00 WZiPS 01.02.2010 Nie/Tak

127
Polsko-Belgijskie Towarzystwo 
Pomocy Socjalnej Szczecin-
Antwerpia

Działania na rzecz osób bezdomnych 
oraz mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych 
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i 
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P 09/0000715 61 845,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

128
Polsko-Belgijskie Towarzystwo 
Pomocy Socjalnej Szczecin-
Antwerpia

Działania na rzecz osób bezdomnych Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych
Zadanie polegało na rehabilitacji osób 
bezdomnych

W 09/0000560 106 334,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

129 Stowarzyszenie "Feniks"
Działania na rzecz osób bezdomnych 
oraz mieszkańców Szczecina

Przygotowanie i wydawanie bezpłatnych 
posiłków

Zadanie polegało na przygotowaniu i 
wydawaniu bezpłatnych posiłków

P 09/0000716 110 435,40 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

130 Stowarzyszenie "Feniks" Działania na rzecz osób bezdomnych Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych
Zadanie polegało na rehabilitacji osób 
bezdomnych

W 09/0000556 322 682,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak



131
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 09/0000714 435 768,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

132
CARITAS Archidiecezji 
Szczecińsko - Kamieńskiej

Działania na rzecz osób bezdomnych Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych
Zadanie polegało na rehabilitacji osób 
bezdomnych

W 09/0000559 310 960,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

133
CARITAS Archidiecezji 
Szczecińsko - Kamieńskiej

Działania na rzecz osób bezdomnych Rehabilitacja społeczna bezdomnych kobiet
Zadanie polegało na rehabilitacji osób 
bezdomnych

W 09/0005110 26 816,00 WZiPS 29.01.2010 Nie/Tak

134
Polski Komitet Pomocy 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 09/0000713 571 833,00 WZiPS 13.01.2010 22.01.2010 Tak/Tak

135
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Okregowy w Szczecinie

Działania na rzecz osób bezdomnych Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych
Zadanie polegało na rehabilitacji osób 
bezdomnych

W 09/0000558 81 368,00 WZiPS 18.01.2010 27.01.2010 Tak/Tak

136
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 09/0000711 41 391,00 WZiPS 30.10.2009 04.11.2009 Tak/Tak

137
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 09/0000551 51 841,00 WZiPS 30.10.2009 19.11.2009 Tak/Tak

139
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Duszpasterstwa Akademickiego  
,,RAZEM" Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

Rehabilitacja i integracja społeczna osób  
uzaleznionych i współó  uzaleŜnionych od 
substancji psychoaktywnych, w tym: 
trzeźwiejacych alkoholików, bezdomnych-
podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i 
sprawców przemocy praz przejwiajacych 
syndrom DDA.Kobiet i męŜczyzn.

Rehabilitacja i integracja społeczna osób  
uzaleznionych i współó  uzaleŜnionych od 
substancji psychoaktywnych, w tym: 
trzeźwiejacych alkoholików, bezdomnych-
podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i 
sprawców przemocy praz przejwiajacych 
syndrom DDA.Kobiet i męŜczyzn.

W 09/0004371 10 740,00 WZiPS 30.12.2009 19.01.2010 Tak/Tak

140
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej w Szczecinie

zadanie z zakresu GPRPA

Rehabilitacja i integracja społeczna osób  
uzaleznionych i współó  uzaleŜnionych od 
substancji psychoaktywnych, w tym: 
trzeźwiejacych alkoholików, bezdomnych-
podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i 
sprawców przemocy praz przejwiajacych 
syndrom DDA.Kobiet i męŜczyzn.

Rehabilitacja i integracja społeczna osób  
uzaleznionych i współó  uzaleŜnionych od 
substancji psychoaktywnych, w tym: 
trzeźwiejacych alkoholików, bezdomnych-
podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i 
sprawców przemocy praz przejwiajacych 
syndrom DDA.Kobiet i męŜczyzn.

W 09/04373 19 260,00 WZiPS 30.12.2009 14.01.2010 Tak/Tak

141
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddzia w Szczecinie 

zadanie z zakresu GPRPA

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

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

W 09/0004856 8 400,00 WZiPS 22.01.2010 Nie/Tak

142
Akademicki  Klub Karate 
Akademickiego Związku 
Sportowego SHOGUN Szczecin 

zadanie z zakresu GPRPA

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina jako 
forma zagospodarowania czau wolnego, 
alternatywy wobec nudy i stosowania substancji 
psychoaktywnych u

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina 
jako forma zagospodarowania czau 
wolnego, alternatywy wobec nudy i 
stosowania substancji psychoaktywnych u

W 09/0004892 15 000,00 WZiPS 30.01.2010 Nie/Tak

143
Klub Sportowy Pogoń Handball 
Szczecin

zadanie z zakresu GPRPA

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina jako 
forma zagospodarowania czau wolnego, 
alternatywy wobec nudy i stosowania substancji 
psychoaktywnych u

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina 
jako forma zagospodarowania czau 
wolnego, alternatywy wobec nudy i 
stosowania substancji psychoaktywnych u

W 09/0004966 15 000,00 WZiPS Nie/Tak

144
Uczniowski Klub SportowyEŁKA w 
Szczeciniw

zadanie z zakresu GPRPA

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina jako 
forma zagospodarowania czau wolnego, 
alternatywy wobec nudy i stosowania substancji 
psychoaktywnych u

organizacja działań profilaktycznych (w tym: 
zajęć rekreacyjnych , sportowych, klturalno-
oświatowych) dla mieszkańców szczecina 
jako forma zagospodarowania czau 
wolnego, alternatywy wobec nudy i 
stosowania substancji psychoaktywnych u

W 09/004962 8 000,00 WZiPS 30.01.2010 28.01.2010 Tak/Tak

145 Fundacja Pogotowie Teatralne profilaktyka i promocja zdrowia
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze 
stresem wśród dzieci i młodziezy szczecińskich 
szkół 

Pokochaj samego siebie. W 09/0001610 20 000,00 WZiPS 30.01.2010 Nie/Tak

146 Miejski Ośrodek Kultury  Szczecin profilaktyka i promocja zdrowia
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze 
stresem wśród dzieci i młodziezy szczecińskich 
szkół 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
ze stresem wśród dzieci i młodziezy 
szczecińskich szkół 

W 09/0001937 10 000,00 WZiPS 30.01.2010 01.03.2010 Tak/Tak

147
Stowarzyszenie Amazonek 
,,AGATA"

profilaktyka i promocja zdrowia
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po 
mastektomii

Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po 
mastektomii

W 09/000964 25 000,00 WZiPS 30.01.2010 17.02.2010 Tak/Tak

148
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Móldziezy Niepełnosprawnej 
,,Tęcza"

profilaktyka i promocja zdrowia
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i 
promocji zdrowia  wśród dzieci  z zaburzeniami 
rozwojowymi

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i 
promocji zdrowia  wśród dzieci  z 
zaburzeniami rozwojowymi, a w 
szczególności na przeprowadzenie i 
realizację ,,Białych sobót oraz prowadzenie 
rehabilitacji korygującej wady postawy ,

W 09/0001603 24 909,31 WZiPS 30.01.2010 25.02.2010 Tak/Tak

149
Polski Związek Niewidomych w 
Szczecinie

profilaktyka i promocja zdrowia
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców 
Szczecina

Wczesne wykrywanie cukrzycy u osób 
niewidzących i słabowidzących

W 09/0001620 5 350,00 WZiPS 01.2010 Nie/Tak

150
Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków - Oddział Grodzki w 
Szczecinie

profilaktyka i promocja zdrowia
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców 
Szczecina

Wczesne wykrywanie cukrzycy wśród 
mieszkańców Szczecina

W 09/0001968 19 650,00 WZiPS 01.2010 Nie/Tak

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 09/0001075 150 000,00 WKiOZ 27.01.2010 25.03.2010 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 09/0001409 160 000,00 WKiOZ 29.01.2010 Nie/Tak

3
Szczecińskie Towarzystwo 
Przyjaciół 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 

Przygotowanie i realizacja premier w 
sezonie 2009

W 09/0001716 80 000,00 WKiOZ 29.01.2010 Nie/Tak

4 Fundacja Pogotowie Teatralne
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Pogotowie Teatralne - sezon artystyczny 
2009

W 09/0001474 60 000,00 WKiOZ 29.01.2010 Nie/Tak

5

Stowarzyszenie na rzecz 
Wzbogacenia i Rozwoju śycia 
Kulturalno Społecznego Szczecina - 
Klub Storrady    

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Aktywizacja kontaktów Szczecin - Berlin W 09/0002304 55 000,00 WKiOZ 29.01.2010 Nie/Tak

6
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 

Uniwersytet Otwarty "Na styku kultur" W 09/0001265 17 000,00 WKiOZ 30.01.2010 18.01.2010 Tak/Tak

7
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 

Kulturalne PrawobrzeŜe W 09/0001476 30 000,00 WKiOZ 30.11.2009 12.02.2010 Tak/Tak

8
Stiowarzyszenie Zachęta Sztuki 
Współczesnej

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Rozbudowa i promocja Kolekcji Regionalnej 
Zachęty Sztuki Współczesnej w roku 2009

W 09/0002437 90 000,00 WKiOZ 19.01.2010 18.03.2010 Tak/Tak

9 Stowarzyszenie "Focus"
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

4 pory roku - taneczne krajobrazy W 09/0001516 9 200,00 WKiOZ 30.11.2009 12.01.2010 Tak/Tak

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

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

Teatr - nieodłączna część Ŝycia kulturowego W 09/0001181 40 000,00 WKiOZ 29.01.2010 Nie/Tak

11
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 

Noce Europejskiej Kinematografii 2009 W 09/0001524 8 800,00 WKiOZ 01.02.2010 Nie/Tak

12
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 2009 W 09/0001176 16 000,00 WKiOZ 27.03.2009 24.06.2009 Tak/Tak

13 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 

Cykl wystaw sztuki naiwnej W 09/0001472 17 000,00 WKiOZ 30.04.2009 11.09.2009 Tak/Tak



14 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 2009” i Międzynarodowa Gala 
Baletu

W 09/0002381 40 000,00 WKiOZ 13.05.2009 19.06.2009 Tak/Tak

15
Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Jazzowe

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Poniedziałki Jazz Fana W 09/0001267 20 000,00 WKiOZ 28.04.2009 05.05.2009 Tak/Tak

16
Stowarzyszenie Make It Funky 
Production

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Peter Greenaway - No TV Tulse Luper W 09/0001266 100 000,00 WKiOZ 30.04.2009 08.05.2009 Tak/Tak

17 Stowarzyszenie "Nasze Kino"
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 360 - człowiek na krawędzi W 09/0002434 10 000,00 WKiOZ 02.04.2009 20.04.2009 Tak/Tak

18

Stowarzyszenie na rzecz 
Wzbogacenia i Rozwoju śycia 
Kulturalno Społecznego Szczecina - 
Klub Storrady    

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

realizacja filmu "Rękojmia" W 09/0001411 7 000,00 WKiOZ 30.04.2009 22.07.2009 Tak/Tak

19

Stowarzyszenie Rewaloryzacji 
Zabytków Sakralnych i Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego w 
Szczecinie "Katedra"

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

II Międzynarodowy Festiwal Organowy W 09/0002594 45 000,00 WKiOZ 28.09.2009 26.11.2009 Tak/Tak

20
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
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 

Polscy sprawiedliwi W 09/0002673 5 000,00 WKiOZ 06.01.2010 15.01.2010 Tak/Tak

21
Pomorskie Stowarzyszenie 
Instrumentalistów Academia

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Koncerty Uniwersyteckie "Przez muzykę do 
świata wartości 2009"

W 09/0002677 20 000,00 WKiOZ 11.01.2010 Nie/Tak

22
Stowarzyszenie Romów w 
Pyrzycach "Patra"

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

III Festiwal Piosenki i Kultury Romskiej W 09/0002698 15 000,00 WKiOZ 09.07.2009 21.08.2009 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 

Dni Kultury Akademickiej - Juwenalia '09 W 09/0002450 30 000,00 WKiOZ 01.07.2009 05.08.2009 Tak/Tak

24 Fundacja 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 

VI Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej W 09/0002641 35 000,00 WKiOZ 02.07.2009 27.07.2009 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 '09 W 09/0002593 100 000,00 WKiOZ 20.11.2009 18.02.2010 Tak/Tak

26
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 

XIII Dni Kultury Ukraińskiej W 09/0002642 40 000,00 WKiOZ 03.07.2009 28.09.2009 Tak/Tak

27
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 

Festiwal "Spotkanie Kultur - Szczecin 2009" W 09/0002782 35 000,00 WKiOZ 06.10.2009 01.12.2010 Tak/Tak

28 Fundacja Veritas
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Lato na deptaku Bogusława W 09/0002643 10 000,00 WKiOZ 30.09.2009 01.12.2009 Tak/Tak

29
Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie W 09/0002771 5 000,00 WKiOZ 18.06.2009 24.07.2009 Tak/Tak

30
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 

Ulica Mandelsztama - historia, ludzie, 
toŜsamość

W 09/0001172 20 000,00 WKiOZ 30.04.2009 25.05.2009 Tak/Tak

31
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 

Filipinki 50 W 09/0002668 10 000,00 WKiOZ 05.01.2010 11.03.2010 Tak/Tak

32
Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Jazzowe

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Jazz na rogatkach W 09/0002386 40 000,00 WKiOZ 30.11.2009 09.02.2010 Tak/Tak

33
Stowarzyszenie Winda 
Kreatywnych

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów W 09/0002672 15 000,00 WKiOZ 13.11.2009 09.12.2009 Tak/Tak

34
Stowarzyszenie Architektów 
Polskich 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 

Westival - Sztuka architektury W 09/0002674 40 000,00 WKiOZ 12.01.2010 15.02.2010 Tak/Tak

35
Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania MłodzieŜy

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

III Salezjański Ogólnopolski Festiwal 
Teatralny SOFFT 2009

W 09/0002435 10 000,00 WKiOZ 01.07.2009 03.08.2009 Tak/Tak

36
Fundacja Na Rzecz Instrumentów 
Dętych

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

VII Międzynarodowy Festiwal Instrumentów 
Dętych "Etiuda 2009"

W 09/0002670 30 000,00 WKiOZ 29.01.2010 29.03.2010 Tak/Tak

37
Stiowarzyszenie Zachęta Sztuki 
Współczesnej

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

Przeciąg. II Festiwal Sztuki Młodych W 09/0002437 10 000,00 WKiOZ 19.01.2010 15.02.2010 Tak/Tak

38
Stowarzyszenie Akordeonistów 
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 

Ogólnopolski Konkus Akordeonowy W 09/0002592 45 000,00 WKiOZ 21.12.2009 10.03.2010 Tak/Tak

39 Stowarzyszenie "Nasze Kino"
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

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

"Nie przeminęło z wiatrem…" W 09/0002434 20 000,00 WKiOZ 15.12.2009 15.01.2010 Tak/Tak

1 Liga Morska i Rzeczna
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprez towarzyszących podczas 
wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta 
Szczecina: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, 
Jesienne Prezentacje Morskie 

Organizacja imprez towarzyszących 
podczas wydarzeń o wizerunkowym 
znaczeniu dla Miasta Szczecina: Dni Odry, 
Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje 
Morskie 

W 3550/2009 8 900,00 BM 24.07.2009 21.10.2009 7442,78 zł/Tak

2 Liga Morska i Rzeczna
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprezy morskiej dla mieszkańców 
Miasta Szczecin pn. "Dni Morza- Sail Szczecin"

Organizacja imprezy morskiej dla 
mieszkańców Miasta Szczecin pn. "Dni 
Morza- Sail Szczecin"

W 3421/2009 6 620,00 BM 14.07.2009 21.10.2009 4797,50 zł/Tak

3
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego

Ratownictwo i ochrona ludności

Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta 
Szczecin podczas wydarzeń o wizerunkowym 
znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Morza - Sail 
Szczecin, V Zlot Oldtimerów, Dni Odry.

Bezpieczeństwo publiczne na wodach 
Miasta Szczecin podczas wydarzeń o 
wizerunkowym znaczeniu dla Miasta 
Szczecin: Dni Morza - Sail Szczecin, V Zlot 
Oldtimerów, Dni Odry.

W 3419/2009 17 500,00 BM 29.09.2009 21.12.2009 Tak/Tak

4 Jacht Klub HOM
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprezy morskiej dla mieszkańców 
Miasta Szczecin pn. "Dni Morza- Sail Szczecin"

Organizacja imprezy morskiej dla 
mieszkańców Miasta Szczecin pn. "Dni 
Morza- Sail Szczecin"

W 3417/2009 8 380,00 BM 03.07.2009 27.08.2009 Tak/Tak

5
Międzyszkolny Klub Sportowy 
Pałac MłodzieŜy

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprez towarzyszących podczas 
wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta 
Szczecina: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, 
Jesienne Prezentacje Morskie 

Organizacja imprez towarzyszących 
podczas wydarzeń o wizerunkowym 
znaczeniu dla Miasta Szczecina: Dni Odry, 
Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje 
Morskie 

W 3625/2009 15 000,00 BM 12.08.2009 16.09.2009 Tak/Tak

6
Międzyszkolny Klub Sportowy 
Wiking

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprez towarzyszących podczas 
wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta 
Szczecina: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, 
Jesienne Prezentacje Morskie 

Organizacja imprez towarzyszących 
podczas wydarzeń o wizerunkowym 
znaczeniu dla Miasta Szczecina: Dni Odry, 
Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje 
Morskie 

W 3574/2009 15 000,00 BM 05.08.2009 16.09.2009 Tak/Tak

7 Yacht Klub Polski w Szczecinie
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja imprez towarzyszących podczas 
wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta 
Szczecina: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, 
Jesienne Prezentacje Morskie 

Organizacja imprez towarzyszących 
podczas wydarzeń o wizerunkowym 
znaczeniu dla Miasta Szczecina: Dni Odry, 
Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje 
Morskie 

W 4491/2009 5 000,00 BM 23.10.2009 28.12.2009 Tak/Tak

1
Towarzystwo Opieki Nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział w 
Szczecinie

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych 
Prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno 
Ŝyjących kotów na terenie Miasta Szczecina

W 09/000/1658 70 000,00 WGKiOŚ 28.12.2009 28.12.2009 Tak/Tak

3.
Stowarzyszenie Rowerowy 
Szczecin

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 
działań proekologicznych i zasad 
zrównowaŜonego rozwoju

Interaktywna mapa rowerowa Szczecina P 09/0001165 20 000,00 WGKiOŚ 30 .10. 2009 5 .10.2009 Tak/Tak

4.
Stowarzyszenie Rowerowy 
Szczecin

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 
działań proekologicznych i zasad 
zrównowaŜonego rozwoju

Inwentaryzacja dróg rowerowych – 
Rowerem bez barier

P 0003707/2008 20 000,00 WGKiOŚ 29 .01.2010  29 .01.2010 Tak/Tak

Tak/Tak2
Towarzystwo Opieki Nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział w 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Pomoc lekarsko-weterynaryj-na dla wolno 
Ŝyjących kotów objętych miejskim rejestrem 

31.01.2010 30.12.2009
Udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko-
weteryna-ryjnej wolno Ŝyjącym kotom z 

W
3811/2008 aneks 

nr 1/08
30 000,00 WGKiOŚ



Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego

Ochrona wód i brzegów przed 
zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa 
rybackiego, na terenie Miasta szczecin

5 000,00 WGKiOŚ

5 Federacja Zielonych GAJA
Przeprowadzenie imprezy edukacyjno – 
rekreacyjnej pn. Gra Miejska – 130 lat 
komunikacji tramwajowej w Szczecinie.

12 000,00 WGKiOŚ

1
Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania

działania wspierające  polsko - 
niemiecka  współpracę gospodarczą , 
nawiązanie kontaktów  z instytucjami i 
stowarzyszeniami pogranicza, izbami 
przemysłowo-handlowymi, instytucjami 
gospodarki, regionalnymi i 
ponadregionalnymi towarzystwami 
wspierania gospodarki

Działalność promocyjna i współpraca 
międzynarodowa

powierzenie realizacji zadania publicznego - 
Prowadzenie Centrum usług i Doradztwa 
Euroregionu Pomerania w Szczecinie

P 6040/2009 162 700,00 BPM 25.01.2010 04.03.2010 53197,26 zł/Tak

29.01.10 x Nie/TakW 09/0001633 8 000,00 WSiT9.
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 młodzieŜyKlub Tenisowy Szczecin

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001116 6 000,008. Klub Sportowy TRIATHLON
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.

WSiT 1.02.2010 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001115 90 000,007.
SZCZECIŃSKIE 
TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI 
" WILKI MORSKIE "

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.

WSiT

I rata 1.06.2009 
rozliczenie                    

II raty29.01.2010 
r.        

rozliczenie I raty 
10.06.2009                       

rozliczenie II raty 
11.02.2010 r.                

tak/takSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001084 300 000,006. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI
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.

WSiT 29.01.2010r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001114 40 000,005. Klub Sportowy „IRONMAN”
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.

WSiT 27.01.2010r. Nie./TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002750 35 000,004. Miejski Klub Sportowy „GRYF”
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.

WSiT 28.01.2010 15.03.2010 Tak/Tak

29.01.10 Nie./Tak

3.
Klub Sportowy „ELEKTRO-BUD-
BOGO”

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 09/0001091

2. Szczeciński Klub Tenisowy
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.

29.01.10 29.03.2010 r. tak/takW 09/0001088 21 000,00 WSiT 1.
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 
Klub Sportowy  „BIURO PODRÓśY 
AS”

Szkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001424 35 000,00 WSiT

78 000,00



WSiT 18.12.09 r. 30.12.2009 r. Tak/Tak
XXII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt

W 09/0004891 3 300,0033
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 15.09.09 r. 09.11.2009 r. Tak/Tak
Udział w meczu towarzyskim w Berlinie 
przeciwko druŜynie III ligi niemieckiej Union 
Berlin

W 09/0004203 2 000,0032
Miejski Klub Sportowy "OLIMPIA" 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŜy : 
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych

WSiT 20.05.09 r. 06.01.2010 r. Tak/Tak
Międzynarodowy MłodzieŜowy Turniej w 
Piłce Siatkowej SZCZECIN CUP 2009

W 09/0002277 33 000,0031
Klub Sportowy "Morze Bałtyk" 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych 
imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu 
dla Miasta Szczecin, odbywających się na 
terenie miasta Szczecina

WSiT 07.01.10 r. 14.01.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001938 25 000,0030
Ognisko Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej "Ślizg"

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 10.12.09 r. 07.01.2010 r. Tak/Tak

06.01.2010 r. Tak/Tak

29. Klub Sportowy Inwalidów START
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja imprez sportowych 
dla osób niepełnosprawnych w dyscyplinach 
paraolimpijskich na terenie miasta Szczecin

1. Międzynarodowy Puchar Polski w 
Strzelectwie Sportowym Osób 
Niepełnosprawnych   2. Ogólnopolski Mityng 
Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych   
3. Puchar Polski w Siatkówce Na Siedząco 

W 09/0001302 70 000,00

Tak/Tak

28
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

Szkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001814 6 000,00 WSiT 23.12.09 r.

15 000,00 WSiT 04.01.10 r. 11.01.10 r.

28.12.09 r. 20.01.2010 r. Tak/Tak

27. Klub Sportowy Inwalidów START
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja imprez sportowych o 
zasięgu regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych 
na terenie miasta Szczecin

Mikołajkowy Integracyjny Mityng Sportowy W 09/0001304

Nie/Tak

26.
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja imprez sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym 
lub międzynarodowym na terenie miasta 
Szczecina 

Europejska Liga Koszykówki Młodziezowej 
/EYBL/

W 09/0004093 5 200,00 WSiT

Tak/Tak

25.
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej
Organizacja i przeprowadzenie kursów na 
instruktora sportu

W 09/0002398 20 000,00 WSiT 28.01.2010

8 000,00 WSiT 15.12.09 13.01.2010 r.

21.07.09 14.09.2009 r. Tak/Tak

24. Klub Sportowy „TRIATHLON”
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja cyklicznych imprez sportowych na 
terenie Miasta Szczecin

Cykl Duathlonów W 09/0001598

Tak/Tak

23. Klub Sportowy „TRIATHLON”
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja  imprez sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym 
lub międzynarodowym na terenie miasta 
Szczecin

XXI Triathlon KsiąŜąt Pomorskich W 09/0001632 7 000,00 WSiT

13 000,00 WSiT 21.05.09 8.06.2009

23.11.2009r. 9.12.2009 r. Tak/Tak

22.
Klub Sportowy „ELEKTRO-BUD-
BOGO”

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprez sportowych o 
wizerunkowym znaczeniu dla  Miasta Szczecin, 
odbywających się na terenie   miasta Szczecin "

/ Mistrzostwa Polski Elity na torze kobiet i 
męŜczyzn/

W 09/0002397

Tak/Tak

21. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŜy : 
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych

udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych w pływaniu w Niemczech

W 09/0003662 4 000,00 WSiT

2 000,00 WSiT 6.11.09 2.12.2009 r.

7.07.09 15.07.2009 r. Tak/Tak

20.
Uczniowski Klub Sportowy 
„BŁEKITNA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŜy : 
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych

udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych w gimnastyce artystycznej w 
Szwecji

W 09/0003661

Tak/Tak

19.
Uczniowski Klub Sportowy 
„BŁEKITNA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i organizacja  imprez sportowych  
sportowych i rekreacyjnych–‘III Międzynarodowy 
Turniej w gimnastyce artystycznej Błękitna CUP”

‘II Międzynarodowy Turniej  w gimnastyce 
artystycznej Błękitna CUP”

W 09/0001631 5 000,00 WSiT

2 500,00 WSiT 1.02.2010 r. 31.03.2010 r.

8.12.2009 r. 14.12.2009 r. Tak/Tak

18.
Uczniowski Klub Sportowy 
OLIMPIC 34

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

Animator sportu W 09/0002169

Nie/Tak

17.
Uczniowski Klub Sportowy 
„BŁEKITNA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

Animator sportu W 09/0002170 2 500,00 WSiT

18 460,00 WSiT 29.01.10

29.01.2010 r. 12.02.2010 r. Tak/Tak

16.
Klub Sportowy „BIURO PODRÓśY 
AS” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

„Programu wsparcia finansowego i 
organizacyjnego uczestników Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do 
startu w kolejnych Igrzyskach.”

Program wsparcia finansowego W 09/0003746

Nie/Tak

15. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

„Programu wsparcia finansowego i 
organizacyjnego uczestników Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do 
startu w kolejnych Igrzyskach.”

Program wsparcia finansowego W 09/0003745 36 920,00 WSiT

18 460,00 WSiT 27.01.2010

1.02.2010 r. Nie/Tak

14. Miejski Klub Sportowy „GRYF”
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

„Programu wsparcia finansowego i 
organizacyjnego uczestników Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do 
startu w kolejnych Igrzyskach.”

Program wsparcia finansowego W 09/0003747

Tak/Tak

13.
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 09/0001425 3 000,00 WSiT

20 000,00 WSiT 27..01.10 3.03.2010 r.

22.12.2009 r. 27.01.2010 r. Tak/Tak

12.
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 09/0002692

Nie/Tak

11.
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 09/0001426 18 000,00 WSiT

10 000,00 WSiT 29.01.10 x10.
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 09/0001634

SZCZECIŃSKIE 
TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI 
" WILKI MORSKIE "

Fundacja Na Rzecz Promocji 
Sportu PROMASTERS

Szczeiński Klub Sportowy 'Husaria"



Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy 

WSiT 02.02.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001159 72 000,0052
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.

WSiT 04.02.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001559 25 000,0051
Szczeciński Klub Bokserski 
"SPARTAKUS"

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.

WSiT 03.01.10 r. 22.02.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0003232 5 000,0050 Centrum Kultury Japońskiej
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Szkolenie dzieci i młodziezy prowadzonego 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministra Sportu i 
TurystykiSportu i Turystyki

WSiT 25.05.09 20.11.09 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002356 12 000,0049
Stowarzyszenie Sportów Walki 
BERSERKERS TEAM

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych 
imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu 
dla Miasta Szczecin, odbywających się na 
terenie miasta Szczecina

WSiT 29.01.10 r. nie/takSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001828 15 000,0048
Akademicki Klub Karate 
Akademickiego Związku 
Sportowego "SHOGUN"

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Szkolenie dzieci i młodziezy prowadzonego 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministra Sportu i 
TurystykiSportu i Turystyki

WSiT 29.01.10 r. Nie./TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001830 29 000,0047 Klub Sportowy ALKON
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Szkolenie dzieci i młodziezy prowadzonego 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministra Sportu i 
TurystykiSportu i Turystyki

WSiT 01.02.10 r. Nie./TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001832 34 000,0046
Miejski Klub Sportowy Pogoń'04 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Szkolenie dzieci i młodziezy prowadzonego 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministra Sportu i Turystyki

WSiT 12.01.10 r. 15.01.2010 r. Tak/Tak
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki 
NoŜnej "DON BOSCO CUP" rocznik 
2001/02

W 09/0004216 3 300,0045

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 
Sportowejj Stowarzyszenie Lokalne 
SALOS

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT

I rata 
25.09.2009 
rozliczenie                    

II raty 
18.01.2010 r.        

rozliczenie I raty 
14.10.2009                       

rozliczenie II raty 
26.01.2010 r.                

Tak/TakSzkolenie zawodników W 09/0001816 180 000,0044
Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja szkolenia 
zawodników szczecińskich klubów sportowych w 
kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieŜowców w 
zakresie organizacji i prowadzenia obozów 
sportowych, zgrupowań i konsultacji

WSiT 15.01.10 r. 10.02.2010 r. Tak/TakProgram wsparcia finansowego W 09/0003756 18 460,0043
Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja zadania pn. Program 
wsparcia finansowego i organizacyjnego 
uczestników Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich "Pekin 2008" do startu w 
kolejnych Igrzyskach (na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/837/09 Rady Miasta Szczecin

WSiT 27.01.10 r. 23.02.2010 r. Tak/TakProgram wsparcia finansowego W 09/0003798 30 000,0042. Klub Sportowy Inwalidów START
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja zadania pn. Program 
wsparcia finansowego i organizacyjnego 
uczestników Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich "Pekin 2008" do startu w 
kolejnych Igrzyskach (na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/837/09 Rady Miasta Szczecin

WSiT 22.01.10 r. 03.03.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001629 108 000,0041
Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT

I rata 
30.09.2009 
rozliczenie                    

II raty 
22.01.2010 r.        

rozliczenie I raty 
15.10.2009                       

rozliczenie II raty 
08.03.2010 r.                

Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001087 130 000,0040
Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa

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.

WSiT 28.12.09 r. 12.03.2010 r. Tak/TakGRAND PRIX SZCZECINA W 09/0001322 15 000,0039 Klub Biegacza Maratończyk Team
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja cyklicznych imprez 
sportowych na terenie miasta Szczecina

WSiT 31.03.09 r. 11.03.2010 r. Tak/TakI BIEG KOBIET SZCZECIN 2009 W 09/0001534 2 000,0038 Klub Biegacza Maratończyk Team
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 11.08.09 r. 14.10.2009 r. Tak/TakGOTHIA CUP W 09/0003837 10 000,0035

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 
Sportowejj Stowarzyszenie Lokalne 
SALOS

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŜy : 
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych

WSiT 06.07.09 r. 02.11.2009 r. Tak/Tak
Międzynarodowy turniej rugby w odmianie 7-
o osobowej SZCZECIN SEVENS

W 09/0001928 3 000,0034
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Kaskada Szczecin Rugby Klub

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina
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Upowszechnianie kultury fizycznej i 

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy 
prowadzone  przez uczniowskie kluby sportowe, 
które uzyskały lub nie uzyskały punkty we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 

28.01.10.r. Nie/NieW 09/0001867 9 700,00 WSiT
Zachodniopomorska Chorągiew 
ZHP Szczecin Pogodno

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy Harc active

WSiT 29.12.09.r. 19.01.10.r. Tak/Tak

29.06.09.r. 05.10.09.r. Tak/Tak

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"WIKING"

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy
4 Pory Roku - turystyczne marsze na 
orientację

W 09/0001870 5 902,00

W 09/0001864 17 248,00 WSiTForum Turystyki Regionów
Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy
Finał Ogólnopolskiej Szkolnej Giełdy 
Turystycznej "Przygoda"

WSiT 04.01.10.r. 01.02.10.r. Tak/Tak

04.01.10.r. 01.02.10.r. Tak/Tak

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze Regionalny Oddział 
Szczeciński im. Stefana 
Kaczmarka

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy
Ogólnopolski Rajd "Szlakiem Walk o 
Szczecin"

W 09/0001817 4 550,00

W 09/0001819 2 000,00 WSiT

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze Regionalny Oddział 
Szczeciński im. Stefana 
Kaczmarka

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy
MłodzieŜowy Rajd "Szukamy 
Niezapominajek"

WSiT 04.01.10.r. 01.02.10.r. Tak/Tak

04.01.10.r. 01.02.10.r. Tak/Tak

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze Regionalny Oddział 
Szczeciński im. Stefana 
Kaczmarka

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy Ogólnopolski Zlot im. Stefana Kaczmarka W 09/0001820 3 000,00

W 09/0001821 2 600,00 WSiT

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze Regionalny Oddział 
Szczeciński im. Stefana 
Kaczmarka

Krajoznastwo i wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy 

Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieŜy rajd młodzieŜowy "Owoce jesieni"

WSiT 22.07.09.r. 17.08.09.r. Tak/Tak

15.09.09.r. 09.11.09.r. Tak/Tak

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze Regionalny Oddział 
Szczeciński im. Stefana 
Kaczmarka

Promocja turystyki w zakresie 
krajoznastwa i wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy

Turystyka wodna w Szczecinie - wydarzenie 
promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 
2009

"Magiczne Międzyodrze" - otwarcie sezonu 
kajakowego

W 09/0003033 6 000,00

W 09/0003028 4 000,00 WSiT
Promocja turystyki w zakresie 
krajoznastwa i wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy

Turystyka wodna w Szczecinie - wydarzenie 
promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 
2009

wycieczki kajakowe

WSiT
Promocja turystyki w zakresie 
krajoznastwa i wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy

Turystyka wodna w Szczecinie - wydarzenie 
promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 
2009

Flis Odrzański W 09/0003638 8 000,00 06.08.09.r. 15.01.10.r.. Tak/Tak

21.10.09.r. 04.12.09.r. Tak/Tak
Promocja turystyki w zakresie 
krajoznastwa i wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy

Turystyka wodna w Szczecinie - wydarzenie 
promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 
2009

wycieczki kajakowe

WSiT
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

W 09/0003047 2 000,00 WSiT

Międzynarodowe Mistrzostwa Pomorza 
Zachodniego 

W 09/0001535 7 000,00

29.01.10 r. 26.02.2010 r. Tak/Tak

13.07.9 r. 23.10.2010 r. Tak/Tak

Klub Szachowy "GRYF 
SZCZECIN"

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Cykliczne imprezy sportowe

WSiT

4 pory roku W 09/0001344 2 000,00 WSiT

24.07.2009 r. 10.09.2009 r. Tak/TakSzczecin CUP 2009 W 09/0001533 10 000,0059 Klub Sportowy STAL SZCZECIN
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 29.01.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001156 150 000,0058 Klub Sportowy STAL 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.

WSiT 29.01.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001553 20 000,0057
Stowarzyszenie Klub Karate 
BUSHIKAN

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.

WSiT 29.01.10 r. 26.02.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001086 90 000,0056 Klub Karate BOADIKAN
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.

WSiT 29.01.10 r. 26.02.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001252 14 000,0055
Klub Szachowy "GRYF 
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.

WSiT 29.01.10 r. 01.03.2010 r. Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001232 18 000,0054
 Klub SportowyTaekwondo ITF 
"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.

WSiT 29.01.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001231 20 000,0053
Klub Sportowy Tae Kwon-Do 
"TORNADO"

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.



Szkoła Podstawowa 11 Stal

Klub Karate Samuraj

WSiT 07.12.09 10.12.09 Tak/TakProgram wsparcia finansowego W 09/0003802 9 240,0090. Miejski Klub Sportowy Kusy
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja zadania pn. Program 
wsparcia finansowego i organizacyjnego 
uczestników Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich "Pekin 2008" do startu w 
kolejnych Igrzyskach (na podstawie Uchwały Nr 

WSiT 28.12.09 19.01.10 Tak/TakAnimator sportu W 09/0002221 4 000,0089.
Uczniowski Klub Sportowy  
Szmaragd

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 12.01.10 09.02.10 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001563 11 000,0088.
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.

WSiT 30.09.09 27.10.09 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001570 4 000,0087.
Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Beemix

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.

WSiT 15.10.09 28.10.09 Tak/Tak
Imprezy sportowe w kolarstwie jako wstęp do 
Wielkiej Kariery Kolarskiej

W 09/0001768 7 000,0086.
Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Beemix

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja cyklicznych imprez sportowych na 
terenie Miasta Szczecin

WSiT 15.09.09 30.09.09 Tak/TakAnimator sportu W 09/0002223 2 500,0085. Uczniowski Klub Sportowy  Trójka
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 20.10.09 26.10.09 Tak/TakWioślarskie Regaty Mistrzów W 09/0004052 3 900,0084.
Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 09.07.09 14.12.09 Tak/TakXXX Rajd Magnolii W 09/0001772 10 000,0083. Auto Klub Szczecin
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 22.09.09 13.11.09 Tak/Tak
MłodzieŜowe Bokserskie Mistrzostwa 
Europy MęŜczyzn

W 09/0004035 50 000,0082.
Zachodniopomorski Okręgowy 
Związek Bokserski

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprezy sportowej o zasięgu 
międzynarodowym

WSiT 29.01.10 Nie/TakProgram wsparcia finansowego W 09/0003755 18 460,0081. Miejski Klub Lekkoatletyczny
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja zadania pn. Program 
wsparcia finansowego i organizacyjnego 
uczestników Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich "Pekin 2008" do startu w 
kolejnych Igrzyskach (na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/837/09 Rady Miasta Szczecin

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001092 183 000,0080. 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

WSiT 11.09.09 08.12.09 Tak/TakPuchar Europy w wiolobojach W 09/0002325 110 000,0079. Miejski Klub Lekkoatletyczny
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprez sportowych o 
wizerunkowym znaczeniu dla  Miasta Szczecin, 
odbywających się na terenie  miasta Szczecin "

WSiT 27.01.10 05.03.10 Tak/Tak

25.02.10 Tak/Tak

78.
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

Szkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001133 60 000,00

Nie/Nie

77.
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 09/0001160 50 000,00 WSiT 29.01.10

50 000,00 WSiT  

24.02.10 Nie/Tak

76.  Klub Sportowy Piast
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 ???

Nie/Nie

75. Auto Klub Szczecin
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Cykliczna impreza sportowana na terenie miasta 
Szzecin pn. "Konkursowa Jazda Samochodowa"

Impreza cykliczna W 09/0001423 5 000,00 WSiT

20 000,00 WSiT

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 09/000170874.  Klub Sportowy Pogoń Handball
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

WSiT73.
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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 09/0001564 29.01.10 Nie/Tak8 000,00



Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 

WSiT 17.03.09 Nie/TakPrzełajowe Mistrzostwa Szczecina 2009 W 09/0001513 2 000,00104.
Ognisko Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Maratończyk 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001128 52 000,00103.  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.

WSiT 29.01.10 Nie./TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001818 30 000,00102.
Miejski Klub Sportowy Olimpia 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 28.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001225 45 000,00101.
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.

WSiT 02.02.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001130 53 500,00100.
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko Gryf

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.

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001226 12 000,0099.
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.

WSiT 05.01.10 Nie/TakImpreza cykliczna W 09/0001315 5 000,0098.
Ognisko Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Maratończyk 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Cykliczna impreza sportowana na terenie miasta 
Szczecin pn. "Szczecińska Liga Biegowa"

WSiT 20.01.10 24.02.10 Tak/TakIdea Olimpijska W 09/0003923 5 000,0097. Szczeciński Klub Olimpijczyka
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Popularyzacja Idei Olimpijskiej

WSiT 08.01.10 24.02.10 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001574 3 500,0096. Uczniowski Klub Sportowy  Wiosło
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.

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001253 10 000,0095.
Szczecński 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

WSiT 28.01.10 12.03.10 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001706 24 000,0094. Jacht Klub Hom
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.

WSiT 29.01.10 10.03.10 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002689 20 000,0093.  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 organizowanych przez 
związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia 
lub prowadzących szkolenie  w zakresie 
dyscyplin paraolimpijskich.

WSiT 29.01.10 Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001089 360 000,0092. Miejski Klub SportowyKusy
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

adanie 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.

WSiT 07.12.09 11.12.09 Tak/TakPuchar Ziem Północnych w szpadzie W 09/0004054 7 700,0091. Miejski Klub Sportowy Kusy
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

kolejnych Igrzyskach (na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/837/09 Rady Miasta Szczecin



WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator sportu W 09/0002219 2 500,00124
Uczniowski Klub Sportowy  Upowszechnianie kultury fizycznej i 

Animator Sportu dzieci i młodzieŜy w 
Osiedlowych Klubach Sportowych i 

WSiT 01.02.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001685 12 000,00123
\Osiedlowy Klub Sportowy  
Podjuchy

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 01.02.10 r.. Nie/TakAnimator sportu W 09/0003006 2 500,00122
\Osiedlowy Klub Sportowy  
Podjuchy

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001562 6 000,00121
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001822 3 000,00120 Aeroklub Szczeciński
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator sportu W 09/0003005 4 000,00119
Uczniowski Klub Rekreacyjno-
Sportowy Dwudziestka Gumieńce

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 29.01.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001697 3 000,00118
Uczniowski Klub Rekreacyjno- 
Sportowy Dwudziestka Gumieńce

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 01.02.10 r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001569 4 000,00117
Uczniowski Klub Tenisowy 
Gumieńce

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

WSiT 29.01.10r. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002681 125 000,00116

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 
Sportowejj Stowarzyszenie Lokalne 
SALOS

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

WSiT 28.01.10 r. 02.02.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002683 8 000,00115
Klub Sportowy "Morze Bałtyk" 
Szczecin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 15.01.10 r. 15.02.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001561 14 000,00114
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

WSiT 01.02.10 r. 01.03.10 Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002685 4 000,00113 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

WSiT 07.01.10 r. 10.02.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001625 70 000,00112
 Klub Sportowy Hutnik EKO-
TRANS

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Przygotowanie i realizacja w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieŜy prowadzonego przez 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie 
uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki

WSiT 29.01.10 r. 22.02.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001571 5 000,00111 Uczniowski Klub Sportowy  Rondo
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

WSiT 29.01.10 r. 11.03.10r Tak/TakSzkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej W 09/0002461 30 000,00109
Uczniowski Klub Sportowy  Kalinka 
59

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Zadanie z zakresu szkolenie kadry trenerskiej i 
instruktorskiej

WSiT 29.01.10 r. 11.03.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001505 12 000,00108
Uczniowski Klub Sportowy  Kalinka 
59

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

WSiT 29.01.10 r. Nie/NieSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001136 80 000,00107
Stowarzyszenie Euro Jachtklub 
POGOŃ

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.

WSiT 29.01.10 r. Nie/takSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001833 16 000,00105 Klub Biegacza Maratończyk Team
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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



Animator Sportu dzieci i młodzieŜy w 

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001573 4 000,00138
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

WSiT 27.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002750 35 000,00137 Miejski Klub Sportowy  Gryf
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001085 80 000,00136 Klub Sportowy Inwalidów START
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0004038 16 000,00135 Klub Biegacza Maratończyk Team
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakGryf Maraton MTB W 09/0001770 18 000,00134 Uczniowski Klub Sportowy  Trygław
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja cyklicznych imprez sportowych na 
terenie Miasta Szczecin

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002225 4 000,00133 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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002686 15 000,00132 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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001479 32 000,00131
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001481 13 000,00130
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator sportu W 09/0002222 2 500,00129
Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportow Tornado

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 28.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001567 17 000,00128
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001509 3 500,00127
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

WSiT 05.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001482 12 000,00126 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

WSiT 20.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001506 6 000,00125
Uczniowski Klub Sportowy  
Kodokan

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator sportu W 09/0002219 2 500,00124
Osiemnastka sportu

Osiedlowych Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach Sportowych



WSiT 25.05.09 14.12.09 Tak/Tak
Jubileuszowy turniej piłki noŜnej z okazji 60-

W 09/0001740 3 000,00158 Klub Sportowy   Hutnik Eko-Trans
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 

WSiT 12.01.10 r.. . 18.01.10r Tak/TakAnimator Sportu W 09/0002224 2 500,00157
Uczniowski Klub Sportowy  
Piętnastka

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 12.01.10 r.. 19.01.10r Tak/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002690 4 000,00156
Uczniowski Klub Sportowy  
Piętnastka

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator Sportu W 09/0003001 4 500,00155 Osiedlowy Klub Sportowy  Iskierka
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001709 65 000,00154 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 we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001093 165 000,00153  Klub Sportowy  Arkonia
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

WSiT 21.12.09r 10.02.10r Tak/TakAnimator Sportu W 09/0003003 2 500,00152
\Osiedlowy Klub Sportowy Świt 
Szczecin Skolwin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 18.12.09r.. 10.02.10r Tak/Tak
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych w piłce noŜnej w Niemczech

W 09/0003921 2 000,00151
\Osiedlowy Klub Sportowy Świt 
Szczecin Skolwin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŜy : 
udział w międzynarodowych zawodach 
sportowych

WSiT 09.03.09r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001626 60 000,00150 \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 we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

WSiT 09.03.09r..  Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001707 13 000,00149
\Osiedlowy Klub Sportowy  
PrawobrzeŜe

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy 
prowadzone  przez stowarzyszenia kultury 
fizycznej ,które nie uzyskały punktów we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

WSiT 01.10.09 r.. Nie/TakAnimator Sportu W 09/0002999 4 000,00148 \Osiedlowy Klub Sportowy  Jeziorak
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002671 50 000,00147
Uczniowski Klub Sportowy 
Vielgovia

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 21.01.10 r.. 02.02.10r Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001497 13 500,00146 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

WSiT 21.01.10 r.. 02.02.10r Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001480 36 000,00145
Uczniowski Klub Sportowy  47 
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001233 28 000,00144 Klub Karate Kamikadze
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0001568 9 000,00143 Uczniowski Klub Sportowy Iskierka
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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator Sportu W 09/0002220 3 000,00142 Uczniowski Klub Sportowy Orliki
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakSzkolenie dzieci i młodzieŜy W 09/0002687 17 000,00141 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

WSiT 29.09.09 r.. 25.03.2010 r. Nie/TakSzczeciński Półmaraton Gryfa W 09/0004038 27 200,00140 Klub Biegacza Maratończyk Team
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 29.01.10 r.. Nie/TakAnimator Sportu W 09/0002227 4 000,00139
Uczniowski Klub Sportowy  Bukowe 
29

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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



1

Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego - Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Przygotowanie polskich przedsiębiorców do 
prowadzenia działaności gospodarczej na 
terenie Unii Europejskiej oraz ułatwienie im 
dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej

Dofinansowanie działalności ośrodka 
Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP

W 09/0001024 50 000,00 WRM 29.01.2010 29.01.2010 Tak/Tak

2

Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego - Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Przygotowanie studentów i absolwentów do 
prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowanie działalności Studenckiego 
Koła Przedsiębiorcy przy ZSRG-SCP

W 09/0001023 20 000,00 WRM 29.01.2010 29.01.2010 Tak/Tak

3

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT Rada Regionu 
Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

W Szczecinie z własną firmą

Dofinansowanie dwóch bezpłatnych szkoleń 
w Szczecinie dla studentów oraz 
absolwentów szczecińskich wyŜszych 
uczelni w dniach 17-20.11.2009 r.

W 09/0002478 6 927,80 WRM 18.12.2009 18.12.2009 Tak/Tak

4
Stowarzyszenie Kreatywni dla 
Szczecina

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na 
Pomorzu Zachodnim

Dofinansowanie imprezy w dniach 16-
22.11.2009 r.

W 09/0002477 15 000,00 WRM 16.12.2009 16.12.2009 Tak/Tak

5
Stowarzyszenie Kreatywni dla 
Szczecina

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Targi Pracy 2009
Dofinansowanie Targów Pracy w dniu 
31.03.2009 r. w hali MOSRiR

W 09/0001779 15 000,00 WRM 22.04.2009 22.04.2009 Tak/Tak

1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze - Oddział Wojskowy

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000748 4 600,00 WOŚ 16.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

2
Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania MłodzieŜy - Wielgowo

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000749 1 800,00 WOŚ 11.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

3
Uczniowski Klub Sportowy 
"Błękitna"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000750 1 400,00 WOŚ 10.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

4
Towarzystwo Salezjańskie - Dom 
Zakonny Św. Józefa

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000751 5 600,00 WOŚ 27.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

5
Fundacja na Rzecz Promocji 
Sportu "Promasters"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000752 1 500,00 WOŚ 02.03.2009 06.03.2009 Tak/Tak

6
"Caritas" Archidiecezji 
Szczecińsko - Kamieńskiej

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000753 5 000,00 WOŚ 27.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

7
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 
Oddział Zachodniopomorski

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000747 16 300,00 WOŚ 27.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

8
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej 
w 2009 r.  

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

W 09/0000755 3 000,00 WOŚ 27.02.2009 06.03.2009 Tak/Tak

9
Fundacja Kultury i Sportu 
"PrawobrzeŜe"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003865 500,00 WOŚ 02.09.2009 10.09.2009 Tak/Tak

10
Uczniowski Klub Sportowy 
"Błękitna"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003857 1 716,00 WOŚ 16.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

11
Polski Czerwony KrzyŜ - 
Zachodniopomorski Oddział 
Okręgowy

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003536 6 050,00 WOŚ 23.07.2009 10.09.2009 Tak/Tak

12
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003531 6 048,00 WOŚ 15.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

13
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Zachodniopomorska - 
Hufiec Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003534 9 360,00 WOŚ 12.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

14
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0004195 6 720,00 WOŚ 06.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

15
Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania MłodzieŜy - Wielgowo

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003694 7 800,00 WOŚ 10.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

16
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003533 4 500,00 WOŚ 04.08.2009 10.09.2010 Tak/Tak

17 Klub Karate "Samuraj"
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003679 4 752,00 WOŚ 28.08.2009 13.10.2009 Tak/Tak

Tak/Tak09.06.09

02.07.09 Tak/Tak

W 09/0001778

Tak/Tak

10 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

Zachodniopomorskie Mistrzostwa Szkół w 
Duathlonie

W 09/0001775 4 000,00

WSiT 15.05.09

25.06.09

166 Miejski Klub Sportowy Kusy
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

Ogólnopolski Turniej Szermierczy-Puchar 
Ziem Pólnocnych we Florecie

165
Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Tornado

WSiT

32 000,00 WSiT 15.07.09 27.07.09

zwrot całości dotacji

164
Stowarzyrzenie Tenisowe Tie 
Break

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych 
imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu 
dla Miasta Szczecin, odbywających się na 
terenie miasta Szczecina

Womens Tennis Day z cyklu Baba Cup W 09/0002326

Tak/Tak

Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej o 
Puchar Prezydenta Miasta Szczecina

W 09/0001737 3 000,00 WSiT

4 200,00

163
Osiedlowy Klub Sportowy Świt 
Szczecin Skolwin

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

23.04.09 11.01.10

10.06.09 10.12.09WSiT Tak/Tak

162 Uczniowski Klub Sportowy Wiosło
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

Mistrzostwa Polski w Koszykówce Chłopców 
Niesłyszących

W 09/0001683 WSiT

MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski 
Niesłyszących w Piłce Siatkowej Dziewcząt

W 09/0001681 4 200,00161 Uczniowski Klub Sportowy Wiosło
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT Nie/NieAnimator Sportu W 09/0002991 2 500,00160
Osiedlowy Klub Sportowy  Kasta 
Majowe

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

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

WSiT 26.05.09 23.12.09 Tak/Tak
XXXIV Międzynarodowy Turniej Wiosny w 
Gimnastyce Sportowej

W 09/0001761 30 000,00159
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina

WSiT 25.05.09 14.12.09 Tak/Tak
Jubileuszowy turniej piłki noŜnej z okazji 60-
lecia klubu

W 09/0001740 3 000,00158 Klub Sportowy   Hutnik Eko-Trans
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym na terenie miasta Szczecina



18
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko- 
Kamieńskiej

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003695 6 000,00 WOŚ 10.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

19
Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Wiking"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003684 3 168,00 WOŚ 05.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

20
Związek Harcerstwa Polskiego - 
Komenda Hufca Szczecin

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003693 20 832,00 WOŚ 24.08.2010 13.10.2010 Tak/Tak

21
Fundacja na Rzecz Promocji 
Sportu "Promasters"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003595 6 000,00 WOŚ 11.01.2010 20.01.2010 Tak/Tak

22
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003852 4 608,00 WOŚ 02.10.2009 29.10.2009 Tak/Tak

23
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003853 360,00 WOŚ 16.11.2009 20.11.2009 Tak/Tak

24
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003690 1 430,00 WOŚ 02.10.2009 29.10.2009 Tak/Tak

25
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003689 1 500,00 WOŚ 02.10.2009 29.10.2009 Tak/Tak

26 Stowarzyszenie "Płomień Radości
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003696 5 040,00 WOŚ 25.08.2009 10.09.2010 Tak/Tak

27
Chorągiew Zachodniopomorska 
Związek Harcerstwa Polskiego

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003535 4 500,00 WOŚ 07.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

28
Towarzystwo Salezjańskie - Dom 
Zakonny Św. Józefa

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003598 11 000,00 WOŚ 27.07.2009 10.09.2009 Tak/Tak

29
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 
Oddział Zachodniopomorski

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003532 7 600,00 WOŚ 25.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

30 Stowarzyszenie "Focus
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003683 2 520,00 WOŚ 25.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

31
Związek Harcerstwa Polskiego - 
Komenda Hufca Szczecin

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003859 4 081,00 WOŚ 18.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

32
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003681 1 900,00 WOŚ 31.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

33
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 
29"

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003680 1 872,00 WOŚ 24.08.2009 10.09.2009 Tak/Tak

34
Szczeciński Oddział Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji Oddział 
Terenowy nr 23

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy

Letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej w 
2009 r.  

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

W 09/0003767 2 000,00 WOŚ 07.09.2009 13.10.2009 Tak/Tak

1
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Stowarzyszenia 
Charytatywnego

Pomoc społeczna,  w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 
Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2009 roku 
do 31 grudnia 2011 roku. 

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

W 09/0001802 40 000,00 BOP 20.01.2010 Nie/Tak

2
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upo śledzeniem 
Umysłowym

Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

W 21 360,00 BOP

3 Stowarzyszenie Polites
Zadanie z zakresu promocji i 
organizacji wolontariatu

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w 
Szczecinie w terminie od 15 stycznia 2009 roku 
do 31 grudnia 2011 roku

Prowadzenie Centrum Wolontariatu w 
Szczecinie 

W 09/0001548 60 000,00 BOP 27.01.2010

4
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast 
i Gmin Nadodrza ńskich

Ekologia i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Edukacja ekologiczna młodzieŜy podczas 
Flisu Odrzańskiego 2009

W 09/0003206 11 000,00 BOP 10.08.2009 Nie/Nie

5
Uczniowski Klub Sportowy 
"Bł ękitna"

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Mistrzostwa Polski UKS-ów W 09/0003205 5 000,00 BOP 08.12.2009 27.04.2010 Tak/Tak

6 Stowarzyszenie Officyna
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

ARTErnatywa W 09/0003210 27 300,00 BOP 29.01.2010

7
Stowarzyszenie Teatr Kana 
Uniwersytetu Szczeci ńskiego

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Tkanka Miasta - Niebuszewo W 09/0003207 28 950,00 BOP 03.02.2010

8
Stowarzyszenie Edukacji 
Społecznej i Prawnej "IUS ET 
RATIO"

Pomoc społeczna,  w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 
Szczecinie

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

W 09/0004066 13 750,00 BOP 17.03.2010

9
Miejski Klub Pływacki w 
Szczecinie

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Grand Prix Polski w Pływaniu W 09/0004412 10 500,00 BOP 15.12.2009 20.04.2010 Tak/Tak

10
Klub Sportowy "STAL - 
SZCZECIN"

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Sportowy Turniej Aktywnych Ludzi - STAL W 09/0004411 5 100,00 BOP 30.11.2009



11
Stowarzyszenie Centrum 
Kultury Japo ńskiej

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Międzynarodowy Turniej Kendo-BalticCup-
Szczecin 2009

W 09/0004409 12 660,00 BOP 13.11.2009 19.04.2010 Tak/Tak

12
Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upo śledzeniem 
Umysłowym Koło w Szczecinie

Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Międzynarodowa Konferencja pn. "Ochrona 
praw osób z niepełnosprawnością 
intelektualną - uregulowania prawne i 
praktyka w krajach Unii Europejskiej

W 09/0004454 8 784,00 BOP 29.12.2009 27.04.2010 Tak/Tak

13
Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Osób Mniejszych 
Szans "Wi ęź"

Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest 
mniejszy sens Ŝycia waŜniejszy

W 09/0004877 2 490,00 BOP 29.01.2010

14
Polski Zwi ązek Głuchych 
Oddział Zachodniopomorski

Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Drogi porozumienia 2009 - aktywny obywatel 
świata ciszy, kultura, sport i rekreacja nie 
tylko w ciszy

W 09/0004456 17 440,00 BOP 01.02.2010

15 Stowarzyszenie POLITES
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności likalnych

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

"Jestem, więc zmieniam" W 09/0004341 15 225,00 BOP 01.02.2010

16 Stowarzyszenie POLITES
Działania na rzecz integracji 
europejskiej 

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Study Tours to Poland W 09/0004408 11 060,00 BOP 21.01.2010 20.04.2010 Tak/Tak

17 Stowarzyszenie Media  Dizajn Promocja i ochrona zdrowia

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których finansowanie 
zabezpieczone będzie w części ze źródeł 
zewnętrznych.

Akademia Aktywnych Kobiet W 09/0004410 5 755,00 BOP 29.01.2010

18 Stowarzyszenie Konie i Natura

z zakresu podtrzymywania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.

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

Przygotowanie i organizacja: Święta 
Niepodległości 11 Listopada, Wigilii wojsko z 
kombatantami, potrzeb dotyczacych 
renowacji pomników, historycznych 
nagrobków, obelisków zgłaszanych przez 
poszczególne organizacje kombatanckie, 
dwóch ekspozycji z oprcowanych tematów, 
inicjatyw organizacji kombatanckich.

P 09/0001170 60 000,00 BOP 29.01.2010 16.04.2010 Tak/Tak

422 14 957 466,51


