UCHWAŁA Nr 3477/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku
realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Na podstawie: art. 14 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U.2020.1668 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6 i 32, art. 5 ust. 1,
art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn. zm.), rozdział XX ust. 4 Programu Współpracy
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok
stanowiącego

załącznik

do

Uchwały

Nr

XXVI/360/20

Sejmiku

Województwa

Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Święt.2020.4157) oraz rozdział X
ust. 15 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3267/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 r., uchwala się
co następuje:

§1
Dokonuje się wyboru ofert oraz ustala się wysokość przyznanych środków finansowych na
wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik do Uchwały Nr 3477/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r.
Wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie
narkomanii
ZAKRES: Ochrona i Promocja Zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2020.295 z późn. zm.)
ZADANIE NR 2. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie zachowań korzystnych dla
zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Adres oferenta

1

Stowarzyszenie STER Akademia
Profilaktyki Edukacji i Rozwoju

ul. E. Orzeszkowej 6/1, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski

Akademia profilaktyki zdrowia psychicznego

2

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

3

Stowarzyszenie ,,ERBELSZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"

ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko Kamienna

4

Stowarzyszenie ,,Arka Noego"

ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko
Zrozumieć innych - zrozumieć siebie
- Kamienna

Wnioskowane
dofinansowanie

Proponowane
dofinansowanie

8 190,00 zł

8 190,00 zł

Harcuj na zdrowie

30 000,00 zł

30 000,00 zł

DepresJa+Ty=pomożeMy

12 250,00 zł

12 250,00 zł

72 900,00 zł

72 900,00 zł

RAZEM:

123 340,00 zł

ZADANIE NR 3. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego
Lp.
1

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w
Gnojnie

Adres oferenta
Gnojno 118, 28-114 Gnojno

Tytuł zadania
XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Integracyjne
Promujące Zdrowy Styl Życia

Wnioskowane
dofinansowanie

Proponowane
dofinansowanie

8 500,00 zł

8 500,00 zł

RAZEM:

8 500,00 zł

ZAKRES: Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym – Przeciwdziałanie Narkomanii
ZADANIE NR 1. Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP
Wnioskowane
Proponowane
Lp.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Tytuł zadania
dofinansowanie
dofinansowanie
Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych
do różnych grup docelowych, w szczególności do
Stowarzyszenie ,,Nadzieja
ul. Karczówkowska 36, 25-711
1
dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń
35 946,00 zł
35 946,00 zł
Rodzinie"
Kielce
wynikających z używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP
Stowarzyszenie ,,ERBELul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko 2
Używkom mówimy NIE
8 090,00 zł
8 090,00 zł
SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"
Kamienna
RAZEM:

44 036,00 zł

ZADANIE NR 2. Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji przez kadrę uczestniczącą w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomani
Wnioskowane
Proponowane
Lp.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Tytuł zadania
dofinansowanie
dofinansowanie
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 7/16, 25-384 Praca z osobami zagrożonymi uzależnieniem w
1
8 000,00 zł
8 000,00 zł
,,PRO"
Kielce
czasie izolacji społecznej
RAZEM:

8 000,00 zł

ZADANIE NR 3. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej
Lp.
1
2
3

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie ,,Nadzieja
Rodzinie"
Stowarzyszenie ,,Lawendowe
Wzgórza"
,,Stowarzyszenie Na rzecz Osób
Bezrobotnych"

Adres oferenta
ul. Karczówkowska 36, 25-711
Kielce
ul. Kosińskiego 32/3, 78-400
Szczecinek
ul. H. Sienkiewicza 70, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski

Tytuł zadania

Wnioskowane
dofinansowanie

Zanim będzie za późno - edycja II

19 440,00 zł

19 440,00 zł

Realizacja Programu Rekomendowanego
"Unplugged"

29 190,00 zł

29 190,00 zł

6 720,00 zł

6 720,00 zł

RAZEM:

55 350,00 zł

"Program wzmacniania rodziny 10-14"

Proponowane
dofinansowanie

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 3477/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku
realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25 stycznia 2021 roku opublikował ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii, które zostało przyjęte Uchwałą
Nr 3267/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. Do dnia 15 lutego br., tj. w terminie 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach łącznie
wpłynęło 43 oferty, w tym 26 ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony
i promocji zdrowia oraz 17 ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania
narkomanii. Środki na realizację zadań wskazanych w ogłoszonym konkursie, zostały zabezpieczone
w budżecie województwa na 2021 rok:
1. dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność, § 2360 - dotacje celowe
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach
publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego - 300 000,00 zł,
2. dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85152 – zapobieganie i zwalczanie AIDS, § 2360 - dotacje
celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy
o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 20 000,00 zł,
3. dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii, § 2360 - dotacje celowe
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach
publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego - 120 000,00 zł.
W dniach 18 lutego – 01 marca br. Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii, powołana Uchwałą Nr 3363/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku, dokonała oceny formalnej oraz
oceny merytorycznej złożonych ofert.
Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 14 punktów i uzyskały pozytywną
ocenę Komisji Konkursowej zostały przedstawione Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
Zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na 2021 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
dokonuje ostatecznego wyboru ofert oraz przyznaje dotację.

