
Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Tytuł zadania
Wnioskowane 

dofinansowanie
Proponowana kwota dotacji

1
Fundacja „Marylek” Aneta 

Borucka-Iwańska

ul. Planty 16a/308,             

25-502 Kielce

Dziecko w stresie. Pomoc psychologiczna w 

środowisku szkolnym
8 613,00 zł 8 613,00 zł

2
Stowarzyszenie Kobiety dla 

Kielc                          

ul.Kocka 29,                 

25-221 Kielce

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie oraz starszymi z demencją dla 

rodzin podopiecznych Środowiskowego Domu 

Samopomocy.

6 800,00 zł 6 800,00 zł

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Tytuł zadania
Wnioskowane 

dofinansowanie
Proponowana kwota dotacji

1
Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie”, Kielce

ul. Karczówkowska 36 

25-711 Kielce
Pokolenie HIV Minus 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Zadanie 4

Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności 

punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Informacja o wyborze ofert i podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku:

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.    

 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Zadanie 2

Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Załącznik 

do  Uchwały Nr 911 /19

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 31 lipca 2019 r.



Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Tytuł zadania
Wnioskowane 

dofinansowanie
Proponowana kwota dotacji

1

Oddział Świętokrzyski 

Stowarzyszenia Mężczyzn z 

Choroba Prostaty „Gladiator” 

ul. Artwińskiego 3             

25-734 Kielce

Wspieranie działań mających na celu 

przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie 

skutków chorób cywilizacyjnych wśród 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego

20 000,00 zł 20 000,00 zł

2

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawność Bez Barier 

„Opiekunek”

ul. Targowa 21                  

27-400 Ostrowiec
"Z dietektyką za pan brat" 4 823,91 zł 4 587,00 zł

Zadanie 5

Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. 


