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Nazwa 
organizacji 

Nazwa projektu: 

Średnia  
kalkulacja kosztów 
realizacji projektu  

 

Cel projektu 
(proszę krótko określić czemu ma 

służyć projekt, rozwiązaniu jakiego 
problemu) 

Ostateczni odbiorcy, osoby 
biorące udział w projekcie  

(proszę podać liczby 
uczestników, beneficjentów i 

krótko scharakteryzować 
grupę) 

 
Zadanie roczne czy 

wieloletnie 
 

 
Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta 

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów 
 

Stowarzyszenie 
CIVITAS 

ZRÓBMY SOBIE 
OGRÓD 

10 000,00 zł 

Wykreowanie Ogrodu Społecznego i 
Fabryki Pełnej  Życia jako przyjaznej 
przestrzeni publicznej sprzyjającej 
aktywnemu spędzaniu czasu 
wolnego, promowanie urban 
gardeningu jako sposobu 
partycypacji społecznej  poprzez 
aktywowanie potencjałów 
społecznych i obywatelskich oraz 
wzmocnienie integracji i spójności 
społeczności na obszarze POR 
Centrum. 

Mieszkańcy miasta w każdym 
wieku przede wszystkim 
seniorzy 

 
 
 
 
Roczne 

 
Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów 
 

 Stowarzyszenie 
Przedsiębiorcy w 
Wyboru 
 
 

Dąbrowski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
 

Około 180 000, 00 zł 
rocznie. 

Podstawowym założeniem zadania 
publicznego będzie świadczenie 
szerokiej gamy działań zmierzających 
do rozwoju przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej 
m.in. poprzez świadczenie 

Przedsiębiorcy z Zagłębia 
Dąbrowskiego i okolic, osoby 
planujące założyć firmę, młode 
osoby, które potrzebują 
praktycznej wiedzy o 
przedsiębiorczości, młodzież i 

Wieloletnie – min. 3 lata 
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kompleksowych usług 
informacyjnych, doradczych i 
edukacyjnych na rzecz osób 
podejmujących działalność 
gospodarczą oraz mikro i małych 
przedsiębiorców głównie w 
pierwszym etapie ich funkcjonowania 
oraz promowanie przedsiębiorczej 
postawy wśród młodzieży. Będą to 
zarówno wydarzenia i konsultacje 
stacjonarne jak i online. 

studenci– około 350/400 
beneficjentów/odbiorców DIP 
w ciągu roku. 

  
Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  

Wydział Ochrony Środowiska 
 

 PZW nr 16 Ochrona i zarybianie 
zbiorników wodnych 
Kuźnica Warężyńska i 
Łosień 

Całość: 21 000zł 
Dotacja: 10 000zł 
Wolontariat: 4000 
Wkład własny 7000 

Poprawa rybostanu zbiorników, 
ochrona istniejących gatunków 

Mieszkańcy miasta i osoby 
odwiedzające zbiorniki 

Roczne 

 Stowarzyszenie 
Pszczelarzy 

Ochrona rodzin 
pszczelich 

całości zadania 15000zł 
dotacja  8000zł 
Wkład własny finansowy  
5500zł 
Wkład własny osobowy   
1500zł 

Celem projektu jest utrzymanie 
pogłowia rodzin pszczelich. 
Pozyskane środki będą przeznaczone 
na zakup leków dla pszczół. 

Ostatecznymi odbiorcami 
będzie około 100 członków 
Stowarzyszenia 
Pszczelarzy DG. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Pszczelarzy 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców DG 

Koszt całości zadania 
około 5500zł  
dotacja 2500zł 
Wkład własny finansowy 
700zł 
Wkład własny osobowy 
2300zł 

Celem projektu jest poprawa 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców DG. poprzez 
propagowanie pszczelarstwa 
w szkołach , przedszkolach i na 
imprezach organizowanych przez 
Miasto. 

Odbiorcami projektu będą 
szeroko rozumiani mieszkańcy 
DG. oraz młodzież szkolna i 
przedszkolna. 

Roczne 
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Koło Łowieckie 
Dąbrowa 

Poprawa warunków 
bytowych zwierzyny 
dziko żyjącej na 
terenie gminy 

3 400,00 zł Poprawa warunków bytowych i 
żerowych zwierzyny łownej dzikiego 
ptactwa w okresie niedoboru 
pożywienia poprzez akcję zimowego 
dokarmiania 

Ze względu na specyfikę 
projektu udziału 
bezpośredniego uczestników 
nie przewiduje się. Adresatami 
zadani są przede wszystkim 
mieszkańcy gminy, w 
szczególności młodzież biorąca 
udział w zajęciach. 

Roczne 

Ziemia i my – 
Centrum 
Edukacji 
Ekologicznej 

"Drzewa wokół nas" - 
projekt edukacyjny 

10 000,00  – dotacja 
4 000,00 - wkład własny 

Drzewo jako symbol środowiska 
przyrodniczego – znaczenie dla 
człowieka i dla środowiska 

Dzieci i młodzież szkolna 
Ilość uczestników ok. 200 osób 
 

Roczne 

Ziemia i my – 
Centrum 
Edukacji 
Ekologicznej 

Działania na rzecz 
zmian nawyków 
zakupowych  mieszka
ńców organizowanie 
punktu 
wymiany  używanych 
rzeczy 

5 000,00  – dotacja 
3 000,00 - wkład własny 

Zmniejszenie konsumpcjonizmy, a co 
za tym idzie ilości 
odpadów ,zużywanej energii i innych 

Młodzież, dorośli mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej 

Roczne 

Ziemia i my – 
Centrum 
Edukacji 
Ekologicznej 

Rozwijanie ogrodu 
sensorycznego - 
warsztaty dot. 
bioróżnorodności 

Dotacja 5 000,00   
Wkład własny 5 000,00  

Rozwijanie śródmiejskich obszarów 
zieleni  - zwiększenie wrażliwości 
przyrodniczej 

Młodzież, dorośli mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej 

Roczne 

ZHP Dąbrowa 
Górnicza 

„Puszczaństwo” nie 
tylko w Puszczy 

Całość 15000zl 
Wkład własny osobowy 
2000 
Wkład własny finansowy 
1000zl 
Wkład rzeczowy 2000 zł  
Dotacja 10000 

Nauka całorocznego obcowania z 
przyrodą poprzez regularne zajęcia w 
terenie w tym wyjazdy z nocowaniem 
na łonie natury 

Dzieci i młodzież w wieku 7-10 
lat 11-15lat i 16-21 lat 
zrzeszona w strukturach ZHP 
działająca w gromadach 
zuchowy, drużynach 
harcerskich i drużynach 
wędrowniczych 

Roczne 

Stowarzyszenie 
CIVITAS 

EKO ODKRYWCY 
 

Ogółem:  13 950zł 
dotacja: 10 000zł 
wkład własny: 3 950zł 

Zwiększenie świadomości 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej,   w 
tym przede wszystkim dzieci w wieku 

Dzieci z dąbrowskich  szkół 
podstawowych  
i przedszkoli , (80osób), 

Roczne  
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przedszkolnym   i wczesnoszkolnym 
w zakresie: ochrony naturalnego  
środowiska, zrównoważonego 
rozwoju,  bioróżnorodności, 
gospodarki odpadami, wykorzystania 
naturalnych zasobów,   poprzez 
zastosowanie nowatorskich działań 
dostosowanych do wieku i potrzeb 
uczestników. 

rodziny na piknikach 
(ok.100 osób ) 

 
Obszar: Oświata i wychowanie  

 

 Stowarzyszenie 
CIVITAS 

SZKOŁA 
OBYWATELSKA 
CIVITAS 
 

ogółem: 27 000zł  
dotacja: 20 000zł 
wkład własny: 7 000 zł 

Pobudzenie do aktywności społecznej   
i zaangażowania w rozwój 
społeczności lokalnej    młodzieży   z 
terenu Dąbrowy Górniczej  z 
akcentem na wzrost wiedzy 
dotyczącej korzystania z dostępnych 
narzędzi partycypacji społecznej, w 
tym  w szczególności z budżetu 
partycypacyjnego. 
Elementem, który został 
wprowadzony do programu i który  
zamierzamy  aktualizować będzie 
moduł pozwalający wprowadzać 
młodzież w program rewitalizacji 
miasta, w tym projekt Fabryka Pełna 
Życia. 

 Uczniowie dąbrowskich szkół 
ponadpodstawowych,  
w pierwszej kolejności 
uczniowie klas pierwszych  
o poszerzonym profilu 
społecznym (ok.160-200 
osób).Ważnym elementem 
projektu, możliwym jedynie 
przy wskazanym  
dofinansowaniu,  są warsztaty 
wyjazdowe dla grupy 20 
uczestników- przedst. z 
wszystkich szkół, podczas 
których powstają projekty 
akcji społecznych dla 
mieszkańców realizowanych 
później faktycznie przez 
młodzież 

Roczne 



Załącznik nr 1: Informacja do projektów: Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 oraz wieloletniego Programu 

 

5 
 

dOP!Amina Lab Dziewczyńska Banda 
Mocy 

 

Wartość projektu 25 000 
środki z dotacji 20 000  
wkład własny osobowy 
3000 
wkład własny rzeczowy 
2000 

Celem jest rozwój i regularne 
funkcjonowanie zainicjowanej przez 
Stowarzyszenie "Dziewczyńskiej 
Bandy Mocy" (DBM) jako grupy, 
wspólnoty, społeczności przyjaznej 
przestrzeni dla dziewczynek, 
dziewcząt i kobiet, mieszkanek 
Dąbrowy Górniczej, w którym będą 
mogły odkrywać swoje możliwości i 
swoją siłę, wzmacniać swoją odwagę, 
popełniać błędy, doceniać  
swoje ciało, uczyć się jak 
podejmować decyzje i wyzwania, 
przełamywać ograniczenia, uczyć się 
jak budować zdrowe relacje i 
współpracować. 

Cele szczegółowe proj.: 
-pomaganie dziewczynkom(w tym 
naszym córkom)w rozwoju 
umiejętności z różnorodnych 
obszarów życia 
-wzmacnianie w nich zaufania do 
własnych kompetencji 
-wspieranie ich wiary w prawo do 
realizacji pragnień 
-kształtowanie wokół nich 
środowiska wolnego od 
ograniczających stereotypów 
-wzmocnienie ambicji i wiary w 
marzenia 
Mamy misję i potrzebę wzięcia 
odpowiedzialności za pokolenie 

Dziewczynki, dziewczęta, 
kobiety, matki i córki, 
mieszkanki Dąbrowy Górniczej 

 

Roczne 
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naszych córek, to im dedykujemy 
proj. Celem jest mentalna społ. 
zmiana poprzez pokazanie palety 
możliwości, kształtowanie 
dziewczęcej tożsamości dla dobra 
przyszłych kobiet. 
Problemy: 
-nastolatki w Polsce mają najniższe 
poczucie własnej wartości wśród 42 
krajów Europy (raport Światowej 
Organizacji Zdrowia), 
-61% dziewczynek uważa się za zbyt 
grube choć tylko 6 % ma nadwagę 
(Health Behaviour in Schoolaged 
Children, ONZ) 
-dla ⅓ dziewczyn inicjacja seksualna 
była wymuszona (Fundacja Automia) 
według raportu „Dove o poczuciu 
piękna i samoocenie dziewcząt” z 
badań zleconych przez Dove w 
2017r.: 
-81% dziewcząt nie ma wysokiej 
samooceny, 
-65% dziewcząt uważa, że piękne 
kobiety mają więcej możliwości w 
życiu, 
-57% dziewcząt uważa, że w 
dzisiejszym społeczeństwie kluczowe 
jest spełnienie pewnych standardów 
urody, 
-80% dziewczynek z niską samooceną 
własnego wyglądu nie spędza czasu z 
rodziną i przyjaciółmi, nie angażuje 
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się w zajęcia poza domem, nie 
próbuje swoich sił w drużynie 
sportowej czy kole zainteresowań, 
niezadowolenie z własnego wyglądu i 
związane z tym lęki uniemożliwiają 
im rozwój, co negatywnie wpływa na 
ich zdrowie, relacje z rówieśnikami, 
wyniki w nauce i wybory życiowe. 
 

dOP!Amina Lab Przestrzeń dla 
Edukacji Szkoła jest 
Nasza 

Wartość projektu 30 000 

środki z dotacji 25 000 
wkład własny osobowy i 
rzeczowy (bogata baza 
dydaktyczna i sprzętowa, 
własna pracownia) 5000 

 

Inspirowanie do zmian w obszarze 
szeroko pojętej współczesnej szkoły, 
działanie na rzecz przejścia od kultury 
nauczania do kultury uczenia się, 
oddolna odnowa metodyki i relacji 
uczeń-nauczyciel, platforma stałej 
współpracy nauczycieli w grupach 
samodoskonalenia zawodowego, 
platforma wymiany wiedzy i 
doświadczeń, wsparcie warsztatowe 
dla rodziców. 

Nauczyciele i nauczycielki, 
dyrektorzy szkół, rodzice dzieci 
w wieku szkolnym 

 

Roczne 

dOP!Amina Lab Forum dla Edukacji Wartość projektu 15000 

Wysokość dotacji 12000 
wkład osobowy i 
rzeczowy 3000 

Forum dla Edukacji to 
konferencja/wydarzenie oświatowe, 
którego celem jest 
rozpowszechnianie idei „budzącej się 
szkoły”, pobudzenie do refleksji na 
temat kondycji obecnego systemu 
oświaty oraz zmotywowanie 
wszystkich zainteresowanych losem 
szkoły, do podejmowania działań i 
dokonywania zmian w obszarze 
edukacji, promowanie aktualnych 
osiągnieć psychologii, pedagogiki, 

Nauczyciele i nauczycielki, 
dyrektorzy szkół, rodzice dzieci 
w wieku szkolnym, dzieci i 
młodzież szkolna 

 

Roczne 
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metodyki i dydaktyki, neurobiologii w 
kontekście uczenia się. 
Beneficjentami działania będą 
dyrektorzy i nauczyciele wszystkich 
dąbrowskich szkół, rodzice uczniów 
oraz osoby zajmujące się szeroko 
rozumianą edukacją. Działanie będzie 
polegało na zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu jednodniowego 
forum z udziałem ekspertów w 
dziedzinie dydaktyki, neurodydaktyki, 
psychologii, pedagogiki oraz dziedzin 
pokrewnych zajmujących się 
procesami uczenia się. Merytoryczna 
warstwa konferencji będzie oparta o 
najnowsze badania i publikacje oraz 
wiedzę popartą dowodami (evidence 
based). Jednocześnie wszyscy 
zaproszeni prelegenci będą 
praktykami pracującymi w obszarze 
edukacji. Konferencja będzie się 
składała z części wspólnej, 
wykładowej przeznaczonej dla 
wszystkich uczestników oraz części 
warsztatowej, podczas której w kilku 
niezależnych salach, równolegle 
odbędą się spotkania dla 
poszczególnych grup, tj. osobno dla 
dyrektorów, osobno dla nauczycieli i 
osobno dla rodziców. Taka forma 
pozwoli na dostosowanie treści 
warsztatów do potrzeb konkretnych 
grup uczestników. Forum będzie 
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kontynuacją naszych działań na 
terenie miasta, które mają stopniowo 
poprawiać jakość edukacji.  
Cele: 
1) propagowanie wartościowych 
praktyk z obszaru edukacji i rozwoju  
2) wskazywanie na potrzeby zmian w 
obszarze edukacji oraz wyznaczeniu 
ich kierunku w oparciu o aktualną 
wiedzę z zakresu pedagogiki, 
psychologii i dziedzin pokrewnych  
3) uświadamianie wagi relacji i 
jakości komunikacji w procesie 
uczenia (się) 
 

dOP!Amina Lab Dzieci mają głos! Wartość projektu 15000 

Wysokość dotacji 12000 
wkład osobowy i 
rzeczowy 3000 

 

Włączenie najmłodszych 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej w 
decydowanie o sprawach miasta. 
Celem jest zapoznanie dzieci -
mieszkańców DG z pojęciami 
partycypacji i rewitalizacji oraz 
wyjaśnienie procesów jej 
towarzyszących w kontekście miasta i 
najbliższego otoczenia, wzbudzenie 
zainteresowania tą tematyka, ale 
także zachęcenie i zainspirowanie 
dzieci i osób dorosłych z ich 
otoczenia do wykazywania inicjatywy 
obywatelskiej, kształtowanie 
tożsamości lokalnej, uwrażliwienie na 
otoczenie, na przestrzeń oraz nauka 
odpowiedzialności za jej 
kształtowanie i utrzymanie. Ambicją 

Dzieci i młodzież szkolna do 15 
roku życia 

Roczne 
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Stowarzyszenia jest dopuszczenie 
dzieci do głosu, dzięki czemu możliwe 
będzie poznanie ich punktu widzenia 
a w rezultacie trafniejsze 
uwzględnienie ich potrzeb. 
Wychodząc z niepodważalnego 
założenia, że dzieci powinny być 
traktowane równie poważnie jak inni 
– dorośli − uczestnicy procesów 
decyzyjnych, przygotowujemy 
fundamenty programowego 
włączania dzieci w życie publiczne 
społeczności lokalnej i angażowania 
ich w lokalną politykę w naszym 
mieście. Zwiększanie udziału dzieci w 
życiu publicznym oraz pielęgnowania 
postawy partycypacyjnej wśród 
dzieci. Zainicjowanie działalności 
Rady dzieci jako organu 
opiniotwórczego i konsultacyjnego w 
kontekście zarządzania miastem. 

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie 
Otwarte Serca 

Kompleksowe i 
specjalistyczne 
oddziaływania 
rewalidacyjne 
wspierające dzieci i 
młodzież z terenu 
Dąbrowy Górniczej z 
zaburzeniami 
rozwoju 

 
 

Ogółem 111 000,00zł  
Dotacja 95 000,00 zł 
Wkład własny 16 000,00 
zł 

 
Profilaktyka i 
wyrównywanie szans 
rozwojowych i 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży o 
zróżnicowanym poziomie 
rozległości zaburzeń, 
obejmujących między 
innymi: niepełnosprawność 
ruchową, upośledzenie 
umysłowe, zaburzenia 

Ze względu na 
zainteresowanie wynikające z 
zapotrzebowania na tego typu 
oddziaływania skierowane do 
dzieci i młodzieży wymagające 
wsparcia, planowana byłaby 
liczba beneficjentów od 50 do 
60 dzieci i młodzieży, 
mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, uczęszczających do 
szkół ogólnodostępnych   
lub integracyjnych, 

Roczne 



Załącznik nr 1: Informacja do projektów: Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 oraz wieloletniego Programu 

 

11 
 

neurologiczne oraz 
zaburzenia autystyczne.  

 
 

posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego lub opinie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
lub innej poradni 
specjalistycznej, u których 
wystąpiły zaburzenia 
rozwojowe, trudności w 
uczeniu się ograniczające ich 
możliwości w funkcjonowaniu 
intelektualnym, społecznym i 
emocjonalnym. 

Fundacja 
Wygrajmy Razem 

Integracyjny 
Program Edukacyjny 
„Miej Obraz Osoby 
Niewidomej” 

Całkowity koszt zadania: 
38796,8 zł. 
Z czego: 
33315,2 – dotacja 
2121,6 – wkład własny 
(finansowy) 
1360,00 – wkład własny 
(osobowy) 
2000,00 – wkład 
rzeczowy 

Zapoznanie dzieci ze specyfiką 
środowiska osób niewidomych, 
pobudzenie empatii, przełamanie 
lęku przed niepełnosprawnością 

Dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym (6-10 lat)  - 
ok. 1500 osób 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 
i Pozytywnego 
Rozwoju 
Navigare 

Kultur-Anka Łączna kwota: 45 000 PLN 
 
Środki z dotacji: 35 000 zł 
Wkład własny: 10 000 zł 
 
(20 tygodni- długość 
trwania jednego cyklu 
zajęć; cena za dziecko: 35 
zł za spotkanie/ 1h 
zegarowa;  
Zapewniamy: materiały 

Program wspierania kreatywnego 
rozwoju dzieci w wieku do 4-12 lat, 
oparty na twórczej edukacji, 
podejściu warsztatowym oraz 
zaproszeniu do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, poprzez 
udział w warsztatach literacko-
kulturowych. Zajęcia prowadzone na 
bazie nagradzanych i najbardziej 
wartościowych książek dla dzieci.  
Cel: 

Zajęcia cotygodniowe, 
cykliczne przez cały semestr 
 
Podział na grupy wiekowe- 4-
6/ 7-9/ 10-12 lat 
 
2 grupy równolegle w 
tygodniu;  
Ok. 12 osób w grupie 
łącznie: 50 dzieci na rok 

Roczne 
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warsztatowe, rejestrację, 
zaplecze lokalowe) 
 

- kształtowanie pozytywnych 
nawyków kulturowych 
- inspirowanie, motywowanie dziecka 
- tworzenie alternatywy dla 
rzeczywistości pełnej massmediów 
- wychowanie świadomych i 
aktywnych czytelników i odbiorców 
kultury. 

  
Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji 

Wydział Kultury, Sport i Organizacji Czasu Wolnego 
 

 Stowarzyszenie 
Aktywna 
Dąbrowa 

Aktywny –Dębowy 
Maj Festiwal 2021 

Kwota zadania 18500 
zł 
- dotacja 10000 zł 
- wkład własny 5000 zł 
- wolontariat 3500 zł 

Promowanie aktywnego trybu 
wypoczynku i zachęcenie do 
uczestnictwa w biegach przełajowych, 
marszach. 

Mieszkańcy DG oraz okolic, 
woj. Śląskiego, osoby już 
biegające oraz zaczynające 
przygodę z tą dyscypliną, 
marsze nornic walking 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Aktywna 
Dąbrowa 

Bieg Świetlików 
2020 – Pogoria III 

Kwota zadania 23500 
zł 
- dotacja 12000 zł 
- wkład własny 7000 zł 
- wolontariat 3500 zł 

Promowanie aktywnego trybu 
wypoczynku i zachęcenie do 
uczestnictwa w biegach, marszach 

Mieszkańcy DG oraz okolic, 
woj. Śląskiego, osoby już 
biegające oraz zaczynające 
przygodę z tą dyscypliną, 
marsze nornic walking 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Aktywna 
Dąbrowa 

Półmaraton Suhara Kwota zadania 23500 
zł 
- dotacja 12000 zł 
- wkład własny 7000 zł 
- wolontariat 3500 zł 

Promowanie aktywnego trybu 
wypoczynku i zachęcenie do 
uczestnictwa w biegach przełajowych po 
terenie Pustyni Błędowskiej. 
 

Mieszkańcy DG oraz okolic, 
woj. Śląskiego, terenu całego 
kraju osoby już biegające 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Winter Dat Camp 
edycja 4 

10 000 zł dotacji / 
5000 zł wkład 
rzeczowy / 1000 zł 
wkład osobowy = 
16 000 zł 
 

Cel projektu to: 
- sport i zdrowie 
- przeciwdziałanie patologiom i 
uzależnieniom 
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży 
z blokowisk z dzielnicy gołonóg oraz 

Grupa odbiorców to dzieci i 
młodzież z blokowisk która 
spędza ferie zimowe w domu. 
Ilość uczestników 50-60 
odbiorców 

Roczne 
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całej Dąbrowy Górniczej 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Deskorolkowe 
Zawody Klubowe – 
edycja zimowa 

10 000 zł dotacji / 
5000 zł wkład 
rzeczowy / 1000 zł 
wkład osobowy = 
16 000 zł 

Cel projektu to: 
- promocja miasta 
- sport i zdrowie 
- przeciwdziałanie patologiom i 
uzależnieniom 
 
Jedyne w Polsce ogólnopolskie zawody 
klubów sportowych zrzeszonych w 
PZSW. Forma zawodów – każdy klub 
wystawia swoich 4 najlepszych 
zawodników do 16 roku życia. Wygrywa 
klub który uzyska łącznie najwięcej 
punktów z przejazdów indywidualnych. 

Zawodnicy klubów sportowych 
z całej Polski do 16 roku życia. 
Ilość uczestników 40 
zawodników 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Skate Day podczas 
Dębowy Maj Festival 

10 000 zł dotacji / 
5 000 zł wkład 
rzeczowy / 1 000 zł 
=16 000 zł 

Cel projektu to: 
- promocja miasta 
- sport i zdrowie 
- przeciwdziałanie patologiom i 
uzależnieniom 
Skate Day to całodniowy festiwal 
sportów miejskich wraz z konkursami i 
atrakcjami dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w sportach takich jak: 
deskorlka, rolki, hulajnogi, skimboardy, 
longboardy. Przez cały dzień na parkingu 
Pogorii 3 będziemy przeprowadzać testy 
oraz gry i zabawy miejskie. 
 

Grupa odbiorców to 
mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej i Zagłębia. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Summer Day Camp 
edycja 2 
 

10 000 zł dotacji / 
5000 zł wkład 
rzeczowy / 1000 zł 
wkład osobowy = 

Cel projektu to: 
- sport i zdrowie 
- przeciwdziałanie patologiom i 
uzależnieniom 

Grupa odbiorców to dzieci i 
młodzież z blokowisk która 
spędza wakacje w domu. Ilość 
uczestników 50-60 odbiorców 

Roczne 
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16 000 zł 
 

Summer Day Camp to tygodniowy camp 
dla dzieci I młodzieży z blokowisk, które 
nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje i 
mogą spędzić czas na świetlicy 
młodzieżowej z krytym obiektem 
sportowym.  

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Eliminacje 
Mistrzostw Polski w 
Deskorolce 

12 000 zł dotacja / 
5 000 wkład rzeczowy 
/ 1000 zł wkład 
osobowy = 18 000 zł 
 

Cel projektu: 
- promocja miasta 
- sport 
Eliminacje MP w Deskorolce to kluczowy 
przystanek na mapie Polski zawodów 
dających możliwość startowania 
zawodnikom z całego zagłębia i 
wlaczenia o awans do finału mistrzostw 
polski 

Grupa odbiorców to 
zawodnicy uprawiających 
dyscyplinę olimpijską 
skateboarding -  Ilość 
uczestników 50-60 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Eliminacje 
Mistrzostw Polski w 
hulajnodze  
 

12 000 zł dotacja / 
5 000 wkład rzeczowy 
/ 1000 zł wkład 
osobowy = 18 000 zł 
 

Cel projektu: 
- promocja miasta 
- sport 
Eliminacje MP w Hulajnodze to kluczowy 
przystanek na mapie Polski zawodów 
dających możliwość startowania 
zawodnikom z całego zagłębia w walce o 
awans do finału mistrzostw polski 
hulajnogi w Gdyni 2021 

Grupa odbiorców to 
zawodnicy uprawiających 
dyscyplinę sportu hulajnoga -  
Ilość uczestników 50-60 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

Finał Mistrzostw 
Polski w Rolkach 

25 000 zł – kwota z 
wydziału sportu i 
promocji miasta (nie 
dotacja) 

Cel projektu: 
- promocja miasta 
- sport 
Finał najważniejsza impreza sportowo-
rolkowa w Polsce w roku 2021. Najlepsi 
zawodnicy z całej Polski. Walka o tytuł 
Mistrza Polski. 

Grupa odbiorców to 
zawodnicy uprawiających 
dyscyplinę sportu w jeźdize na 
rolkach agresywnych -  Ilość 
uczestników 60-80 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Sportowe 
Extreme Live for 
Ride 

EXTREME CITY 10 000 zł dotacja / 
5 000 zł wkład 
rzeczowy / 1000 zł 
wkład osobowy = 
16 000 zł 

Cel projektu: 
- sport dzieci i młodzieży 
- promocja miasta 
Extreme City to darmowe szkolenia na 
skateaprku w parku Hallera dla 
wszystkich dzieci i młodzieży z DG. 
Szkolenia odbywają się przez okres 
całych wakacji w lipcu i sierpniu z 
instruktorami hulajnoga / deskorolka /  
rolki w czasie trwania akcji lato 

Grupa odbiorców przez całe 
wakacje to ok. 250 dzieci i 
młodzieży 

Roczne 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 

Wycieczka Całość: 25 000,00 
Dotacja: 10 000,00 
Wkład własny: 
15 000,00 

Impreza o charakterze turystyczno-
krajoznawczym 
 

50 Roczne 

PZW nr 16 Festyn wędkarski z 
okazji Dnia dziecka 

Całość: 6200 
Dotacja : 3400 
Wolontariat:1000 
Własny 1800 

Szerzenie wiedzy wędkarskiej z zakresu 
ekologii, propagowanie wędkarstwa jako 
sportu rodzinnego i rekreacji 

Dzieci i młodzież z terenu 
Dąbrowy Górniczej i okolic ok 
50 uczestników plus 
opiekunowie i kibice 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Dar serca 

Wakacyjna 
Akademia 
Rozmaitości 
 

ogółem -12.000,00 
dotacja -10.000,00 
wkład własny -
2.000,00 

Cel główny:  
organizacja dla dzieci                                        
i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa 
Górnicza, jak również poza jej granicami, 
imprez sportowo                   -
rekreacyjnych i turystycznych  w ramach 
dąbrowskiej akcji „Lato                               
w mieście”.   
Cele szczegółowe: 
Rozwijanie zainteresowań turystyczno- 
krajoznawczych, 
kształtowanie nawyku aktywności 
ruchowej, 
promowanie zasad współzawodnictwa  i 

Projekt skierowany jest do 
około 60 dzieci w wieku   6-14 
lat spędzających wakacje w 
mieście. 

Roczne  
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zdrowej rywalizacji, 
dostarczenie wiedzy na czym polega 
zdrowe życie i jak dbać o zdrowie. 

Stowarzyszenie 
Dar serca 

Zimowa Akademia 
Rozmaitości 

ogółem -12.000,00 
dotacja -10.000,00 
wkład własny -
2.000,00 

Cel główny: 
organizacja dla dzieci                                        
i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa 
Górnicza, jak również poza jej granicami, 
imprez sportowo   -rekreacyjnych i 
turystycznych    w ramach dąbrowskiej 
akcji „Zima                              w mieście”.   
Cele szczegółowe: 
rozwijanie zainteresowań turystyczno- 
krajoznawczych, 
kształtowanie nawyku aktywności 
ruchowej, 
promowanie zasad współzawodnictwa  i 
zdrowej rywalizacji, 
dostarczenie wiedzy na czym polega 
zdrowe życie i jak dbać o zdrowie. 

Projekt skierowany jest do 
około 60 dzieci w wieku   6-14 
lat spędzających ferie w 
mieście. 

Roczne 

Fight Boxing „Promocja 
Dąbrowskiego Boksu 
i Ring Wolny” 

całość kwoty 8 400zł. 
środki z dotacji 4 
000zł. 
wkład finansowy 
własny 2 000zł. 
wkład osobowy 2 
400zł 

Organizacja i przeprowadzenie dwu 
zawodów  bokserskich dla propagowania 
sportu w mieście 

Uczestnicy to grupy 
zawodników 100osób 
widzów 200 osób 
osób zaangażowanych w 
realizację przedsięwzięcia 20 
osób 
 

Roczne 

Fight Boxing „ Fight Boxing” całość kwoty 49 000zł. 
środki z dotacji 31 
000zł. 
wkład finansowy 
własny 18 000zł. 

Nabór, wyszkolenie i start zawodników 
w zawodach krajowych i zagranicznych 
dla rozwoju sportu w mieście 

Uczestnicy to grupy 
zawodników ok. 30osób o 
różnym poziomie 
zaawansowania 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Volley 

„Z Siatkówką na Ty 
2021” 

Całość zadania – 
19 000zł 

Integracja środowiska siatkarskiego, 
popularyzacja gry w piłkę siatkową 

450-550 osób 
(mieszkańcy miasta Dąbrowa 

Roczne 
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3 x turniej halowy 
2 x turniej plażowy 

Wkład własny – 6700 
Świadczenia od 
odbiorców – 3300 zł 
Środki z dotacji – 
9 000 

wśród młodzieży i dorosłych, 
rozpowszechnianie i promowanie 
zdrowego stylu życia 

Górnicza oraz mieszkańcy 
okolicznych miast, amatorskie 
drużyny siatkarskie) 

Stowarzyszenie 
SOMA 

Wycieczka 
krajoznawczo-
turystyczna na 
terenie woj. 

Całość zadania 4 
000,00 zł,  
Dotacja 3 000,00zł  
Wkład wł.1 000,00zł 

Krajoznawczo-poznawczy Członkowie 
Stowarzyszenia ,,SOMA’’ 

Roczne 

Stowarzyszenie 
SOMA 

Dzień pieczonego 
ziemniaka 

Całość zadania 2 
500,00 zł,  
Dotacja 2 000,00zł  
Wkład własny 500,00 
zł 

Spotkanie integracyjne Członkowie 
Stowarzyszenia ,,SOMA’’ 

Roczne 

Stowarzyszenie 
SOMA 
 
 
 

Spacer z kijkami Całość zadania 1 
500,00 zł,  
Dotacja 1 000,00zł  
Wkład własny 500,00 
zł 

Aktywność fizyczna Członkowie 
Stowarzyszenia ,,SOMA” 

Roczne 

UKS Pogoria Żeglarskie Szkolenie 
regatowe oraz 
rywalizacja sportowa 

Całość zadania- 75.000 
Środki z dotacji- 
35.000 
Wkład własny-   
40.000 

Wzbudzanie zainteresowań sportami 
wodnymi wśród mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej. Wykorzystanie sprzyjających 
warunków dla tego typu aktywności. 
Wyłonienie przyszłych zawodników, 
reprezentantów kraju. 

Dzieci i młodzież- mieszkańcy 
Dąbrowy górniczej oraz miast 
ościennych. 
Łącznie około 30 osób 
podzielonych na 2/3 grup ze 
względu na wiek 

Roczne 

ASTMOODDECH 
 
 
 

"Spacer pod rękę z 

historią, wiedzą i 

rekreacją" 

Całość 7 000,00 zł,  
Dotacja 3 500,00zł  
Wkład własny 3 
500,00 zł 

Zwiedzanie ciekawych miejsc zabytków, 
zamków, zajęcia rekreacyjne 

Uczestnikami zadania będą 
członkowie stowarzyszenia 

Roczne 
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ASTMOODDECH "Spotkanie 

integracyjne na 

świeżym powietrzu 

/Euro camping 

Błędów/  

Całość zadania 3 
000,00 zł,  
Dotacja 1 500,00zł  
Wkład własny 1 
500,00zł 
 

Integracja stowarzyszeń, wymiana myśli 
i poglądów przy muzyce i w dobrej 
atmosferze 

Uczestnikami zadania będą 
członkowie stowarzyszenia 
Astmooddech i Soma oraz 
członkowie Rodzin 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Piknik sąsiedzki - 

Gołonóg 

ogółem całość 
zadania:                         
ok. 15 000 zł 
- dotacja: 13 500 zł, 
- wkład własny:1 500 
zł 

- integracja międzypokoleniowa, 
- integracja sąsiedzka, wzrost więzi 
sąsiedzkich 
- utożsamianie się ze swoim miastem, 
dzielnicą, najbliższym otoczeniem, 
- wzrost poczucia 
przynależności do danej grupy 
społecznej, 
- wyrabianie nawyku odpowiedzialności 
za swoje otoczenie: „tu mieszkam, tu 
żyję” 
- zwiększenie dostępności mieszkańców 
do dóbr kultury, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji społecznej. 

Mieszkańcy Osiedla 
Manhattan/Brodway, ok. 
300/500osób 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Piknik sąsiedzki – 

dzielnica Reden 

ogółem całość 
zadania:                         
ok. 15 000 zł 
- dotacja: 13 500 zł, 
- wkład własny:1 500 
zł 

- integracja międzypokoleniowa, 
- integracja sąsiedzka, wzrost więzi 
sąsiedzkich 
- utożsamianie się ze swoim miastem, 
dzielnicą, najbliższym otoczeniem, 
- wzrost poczucia 
przynależności do danej grupy 
społecznej, 
- wyrabianie nawyku odpowiedzialności 
za swoje otoczenie: „tu mieszkam, tu 
żyję” 
- zwiększenie dostępności mieszkańców 
do dóbr kultury, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji społecznej. 

 
Mieszkańcy Redenu 
i okolicy, ok. 300/500 osób 

Roczne 

Stowarzyszenie 
CIVITAS  

LETNIA AKADEMIA 

AKTYWNOŚCI 

20 000 zł  Wzrost aktywności mieszkańców, 

podniesienie poziomu wiedzy  

i umiejętności  w zakresie aktywnych 

sposobów spędzania czasu poprzez 

udział w zajęciach aktywizujących 

rekreacyjno-sportowych oraz 

interdyscyplinarnych warsztatach  

okresie wakacji w przestrzeni Parku 

Hallera. 

Uwaga od ngo: Zadanie zlecone w trybie 

pozakonkursowym 

Mieszkańcy miasta  
w każdym wieku 

Roczne  
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PTTK 52 Górski Rajd 

Zagłębiaków 

Całość zadania ok.25 
000,00 zł dotacja 
10 000,00 zł, wkład 
uczestników ok. 
10 000,00 zł oraz 
wkład osobowy ok. 
5 000,00 zl 
 

Projekt ma służyć zachęcaniu 

mieszkańców naszego miasta do 

aktywnego spędzania czasu wolnego, 

zwiększenia sprawności fizycznej jak i 

integracji społecznej także z osobami 

niepełnosprawnymi. 

200 – 300 osób 
Trasy przygotowane będą dla 
dzieci i młodzieży uczącej się, 
dla mieszkańców aktywnych 
zawodowo oraz naszych 
seniorów. Na trasie 
krajoznawczej będą mogły 
wziąć udział również osoby 
niepełnosprawne. 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Pogoria Biega 

Zużywaj się, nie 

rdzewiej! 

Całość zadania – ok. 
97000,00; 
Środki z dotacji – 
15 000,00; 
Wkład własny 
finansowy – ok. 
10 000,00; 
Wkład własny 
osobowy – ok.   
40 000,00 

Cel główny projektu to organizacja cyklu 

imprez sportowo – rekreacyjnych 

promujących bieganie i nordic walking 

jako najprostszych form ruchu wśród 

mieszkańców Dąbrowy Górniczej i 

okolic. 

Ponad 1600 uczestników 
 

Roczne 

Fundacja Godne 
Życie 

Olimpiada Sportów 

Niecodziennych 

ogółem całość zadania 
15 000 zł 
- dotacja: 10 000 zł, 
- wkład w.: 5 000 zł  

Zorganizowanie zawodów sportowych 

dla dzieci i młodzieży pozostających w 

wakacje w rodzinnym mieście 

Dzieci i młodzież pozostająca 
w wakacje w mieście 

Roczne 
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KS Mydlice Organizacja zajęć 

szkoleniowo-

wychowawczych 

piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży 

Miasta Dąbrowa 

Górnicza 

Całość – 40 000 zł 
Dotacja– 20 000 zł 
Wkład własny - 20 000 
zł 
Wkład własny 
finansowy – 2 000 zł 
Wkład własny 
niefinansowy 
(osobowy i rzeczowy) - 
18 000 zł 
 

Celem realizacji projektu jest 

zapewnienie młodym mieszkańcom 

miasta Dąbrowa Górnicza 

profesjonalnych warunków do rozwoju 

sportowego. 

 

Około 100 zawodników 
trenujących piłkę nożną w 
wieku 3-14 lat. 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Odkrywamy 
Talenty 

Szachy 10.000 całość 
dotacja 7.000 
wkład 3.000 
 
 

Celem projektu jest cykl zajęć 

szachowych prowadzonych na rzecz 

dzieci z dąbrowskich szkół, organizacja 

turniejów szachowych o randze 

miejskiej. Uczniowie będą mogli zdobyć 

zdobyć kategorie szachowe, co pozwoli 

mierzyć ich postęp i osiągnięcia. Zadanie 

publiczne to program mający na celu 

zwiększenia zainteresowania Grą 

Królewską posiadającą znaczące walory 

edukacyjne 

Zadanie publiczne adresowane 
będzie do dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 8, SP nr 18, SP 
nr 21, SP nr 1 
Na rzecz tych uczniów 
prowadzone będą zajęcia 
szachowe. Dzieci i młodzież że 
szkół dąbrowskich będą mogły 
wziąć udział w otwartym 
turnieju szachowym. 
Przewidziana ilość osób 40. 
 

Roczne 

Forum Terenów 
Zielonych 

„Nasz Kraj, Nasza 

Ojczyzna” 

całość zadania – 
80500,00 
środki dotacji – 
6000,00             wkład 
własny finansowy – 
1000,00  wkład 
rzeczowy – 1500,00 
 

Uczestnicy poznają piękno okolic, 
przyrody, miejsc, które powinni poznać 
zapoznając się z historią „ Małych 
Ojczyzn ”. Brak organizacji projektu 
pozostawi mieszkańców w swoich 
zamkniętych kręgach bez możliwości 
życia w społeczeństwie obywatelskim, 
integrowania się, poznania zakątków 

Projekt skierowany jest do ok. 
150 uczestników, szczególnie 
do mieszkańców “terenów 
zielonych” naszego miasta 
którzy mają mniejszy dostęp 
do szeroko rozumianej 
kultury, dotyczy to osób 
starszych oraz dzieci i 

Roczne 



Załącznik nr 1: Informacja do projektów: Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 oraz wieloletniego Programu 

 

22 
 

ojczyzny młodzieży. Jednodniowe 
objazdowe wycieczki są 
czasem jedynym sposobem na 
ich wyjazd poza swoją 
miejscowość. Osoby 
uczestniczące w projekcie są 
osobami starszymi emeryci, 
renciści o niskich dochodach 
oraz młodzież i dzieci bez 
własnych dochodów – ucząca 
się. 
 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 
 

„Młody Dąbrowianin 

i ferie zimowe” 

Całość projektu: 
12.000,00 zł 
 
w tym: 
Środki z dotacji:   
9.700,00 zł  
Wkład własny:        
900,00 zł 
Wkład osobowy:   
1400,00 zł 

Głównym celem projektu jest 
zapoznanie dzieci z terenu miasta 
Dąbrowa Górnicza z możliwościami 
aktywnego spędzania czasu wolnego 
oraz promowanie zdrowego trybu życia 
poprzez aktywne uczestnictwo w 
zajęciach sportowych. 

Adresatami zadania będą 
dzieci i młodzież z terenu 
miasta Dąbrowa Górnicza, że 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci objętych pieczą 
zastępczą na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza. Zakłada 
się, że w projekcie weźmie 
udział ok. 40 osób. 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 
 

„Młody Dąbrowianin  
i wakacje w mieście” 
 

Całość projektu: 
12.000,00 zł 
 
w tym: 
Środki z dotacji:   
9.700,00 zł  
Wkład własny:        
900,00 zł 
Wkład osobowy:   
1400,00 zł 
 

Głównym celem projektu jest 
zapoznanie dzieci z terenu miasta 
Dąbrowa Górnicza z możliwościami 
aktywnego spędzania czasu wolnego 
oraz promowanie zdrowego trybu życia 
poprzez aktywne uczestnictwo w 
zajęciach sportowych. Alternatywa dla 
wakacji w mieście. 
 

Adresatami zadania będą 
dzieci i młodzież z terenu 
miasta Dąbrowa Górnicza, że 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci objętych pieczą 
zastępczą na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza. Zakłada 
się, że w projekcie weźmie 
udział ok. 40 osób. 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 
 

„Pierwsza szabla 

lepszego jutra” 

Całość zadania: 10 

600,00zł 

Dotacja: 7 000,00zł 

Wkład własny: 

3 600,00 zł 

 

Zorganizowanie zajęć z szermierki 
sportowej prowadzonych przez 
profesjonalnego trenera tej dyscypliny 
sportowej. Zajęcia będą miały formę 
zajęć rekreacyjno-ruchowych, na których 
pojawią się ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
szybkościowe, rozciągające, doskonalące 
koordynację wzrokowo-ruchową oraz 
specjalistyczne ćwiczenia pozwalające 
nabyć podstawową wiedzę z zakresu 
szermierki tradycyjnej. 

W ramach tego projektu 
uczestnikami będzie 12 
niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 

Roczne  

Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 
 

Biwak integracyjny Całość: 2 500,00zł 

Dotacja: 500,00zł 

Wkład własny: 

2 000,00 zł 

Spotkanie ma na celu integrację 
podopiecznych stowarzyszenia „ÓSMY 
DZIEŃ” 

Członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia 

Roczne 
 

Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 
 

„Wodny świat” Całość:  5 400,00zł 

Dotacja: 3 200,00 zł 

Wkład własny :               

2 200,00 zł 

 

Wspieranie rozwoju psychofizycznego i 
sportowego dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, zwiększanie sprawności 
lokomocyjnej i niwelowanie zaburzeń 
motoryki poprzez zajęcia w środowisku 
wodnym. Przeprowadzenie serii zajęć, 
nauki pływania przez wykwalifikowany 
zespół instruktorów. 

W ramach tego projektu 
uczestnikami będzie 8 
niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

Roczne 

Stowarzyszenie 
VIKING 

Wyjazd na 

międzynarodowy 

obóz sportowy 

Całość: 20 000  
środki z dotacji 14 000 
Wkład własny i 
osobowy 6 000 

Propagowanie sportu jiu jitsu i zdrowego 
trybu życia oraz przeciwdziałanie 
narkomani i patologii. 

15-20 Młodzież i dorośli 
aktywnie uczestniczący w 
codziennej działalności 
stowarzyszenia  

Roczne 
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Stowarzyszenie 
VIKING 

Zakup sprzętu i 

ubioru 

treningowego 

Całość: 10 000  
środki z dotacji 7 000 
Wkład własny i 
osobowy 3 000 

Propagowanie sportu jiu jitsu i zdrowego 
trybu życia oraz przeciwdziałanie 
narkomani i patologii. 

20-30 dzieci i młodzież 
aktywnie uczestniczący w 
codziennej działalności 
stowarzyszenia 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sztuk Walki, 
Technik i Taktyki 
Interwencji 
 

Zgrupowanie 

sportowe 

integrujące młodzież 

i osoby dorosłe,  

ćwiczące SEIDO 

KARATE w woj. 

śląskim i 

małopolskim 

Całość zadania 1 
500,00 zł,  
Dotacja 800,00zł  
Wkład własny 
700,00zł 
 

Doskonalenie umiejętności technicznych 
z zakresu SEIDO KARATE, wymiana 
doświadczeń z zawodnikami z różnych 
klubów, integracja zawodników 
ćwiczących SEIDO KARATE w woj. śląskim 
i małopolskim, 
promocja miasta Dąbrowa Górnicza 
wśród uczestników zgrupowania 

Odbiorcy: 
około 20 osób, 
młodzież i osoby dorosłe  
ćwiczące SEIDO KARATE w woj. 
śląskim i małopolskim 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Sztuk Walki, 
Technik i Taktyki 
Interwencji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usportowienie dzieci 
i młodzieży oraz 
osób pełnoletnich 
poprzez 
prowadzenie zajęć 
szkoleniowych w 
zakresie karate oraz 
udział zawodników  
w zgrupowaniach i 
zawodach 
sportowych 
 
 
 
 

Całość zadania 16 
000,00 zł,  
Dotacja 10 000,00zł  
Wkład własny 6 
000,00zł 
 

Podniesienie aktywności fizycznej dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, 
mieszkających na terenie miasta, 
poprzez trening sztuk walki, 
kształtowanie dobrych nawyków 
sportowych, dyscypliny , promocja 
aktywności sportowej mieszkańców 
miasta Dąbrowa Górnicza na zawodach 
sportowych o zasięgu ogólnopolskim i 
regionalnym oraz lokalnym. 
Promocja aktywności sportowej-  
przygotowanie materiałów 
reklamowych: plakaty, ulotki, smycze, 
gadżety sportowe  dla chętnych do 
ćwiczenia sztuk walki 

Odbiorcy: 
średnio 25 osób, w tym: 
dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe- są to przede 
wszystkim mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej  dzielnicy 
Gołonóg i z miast ościennych. 
 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Sztuk Walki, 
Technik i Taktyki 
Interwencji 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn integracyjny 
dla członków 
stowarzyszenia oraz  
rodzin ćwiczących 

Ogółem :  3500 zł 
dotacja: 2 000 zł 
wkład własny: 1500 zł 

Podniesienie aktywności fizycznej dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, 
mieszkających na terenie miasta, 
poprzez trening sztuk walki, 
kształtowanie dobrych nawyków 
sportowych, dyscypliny , promocja 
aktywności sportowej, Integracja  
rodzinna , wskazania na możliwość 
wspólnego spędzenia czasu dzieci i 
rodziców 

Odbiorcy: około 40 osób, 
dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe  - program spotkania – 
pokazy umiejętności 
sportowych z zakresu SEIDO 
KARATE, konkurencje 
sprawnościowe, wspólne gry i 
zabawy rodziców i dzieci 
ćwiczących SEIDO KARATE w 
woj. śląskim, ognisko 
integracyjne 

Roczne 

 
Obszar: Kultura i sztuka 

Wydział Kultury, Sport i Organizacji Czasu Wolnego 
 

 ZHP Dąbrowa 
Górnicza 

110 Powodów do 
dumy 

Całość 20 000zł  
Wkład wł. osobowy 4000 
Wkład wł. finans. 3000 
Wkład wł. rzeczowy 3000 
Dotacja 1000 

Upamiętnienie 110 lat Harcerstwa 
Zagłębiowskiego poprzez organizację 
wystawy i festiwalu kultury 
harcerskiej. 

Uczestnicy bezpośredni 
obchodów: zuchy, harcerze, 
wędrownicy instruktorzy 
Hufca Dąbrowa Górnicza oraz 
Hufców ościennych – Będzin, 
Sosnowiec, Jaworzno). 
Zaproszeni goście, osoby 
będące w okolicy. 

Roczne 

Stowarzyszenie 
CIVITAS 

Zróbmy sobie ogród 10 000 zł Wykreowanie Ogrodu Społecznego i 
FPŻ jako przyjaznej przestrzeni 
publicznej sprzyjającej aktywnemu 
spędzaniu czasu wolnego, 
promowanie urban gardeningu jako 
sposobu partycypacji sp. poprzez 
aktywowanie potencjałów sp. i 
obywatelskich oraz wzmocnienie 
integracji i spójności społeczności na 
obszarze POR Centrum. 

Mieszkańcy miasta w każdym 
wieku przede wszystkim 
seniorzy 

Roczne 



Załącznik nr 1: Informacja do projektów: Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 oraz wieloletniego Programu 

 

26 
 

Fundacja Fabryka 
Kulturalna 

Album dziedzictwa 
regionalnego 
„Szklana Dąbrowa 
Górnicza” 
 

70 000 zł koszt całkowity 
 
dotacja Miasta 12 000 
podjęcie rozmów z 
Wydziałem Promocji 
Miasta celem pozyskania 
40 000 
wkład własny osobowy 8 
000 
 

Album będzie edukacyjno- 
artystyczny dostępny w Bibliotekach 
Miejskich i Szkolnych. 
Część nakładu trafi do Wydziału 
Promocji Miasta. Ze względu na 
astronomiczne ceny szkła na rynku 
kolekcjonerskim cześć nakładu może 
stanowić cegiełki, które sfinansują 
zakup obiektów podczas aukcji w 
Desie, czy innych źródeł z 
udokumentowanym zakupem 

Biblioteki Miejskie i Szkolne 3 
tys osób spotkania autorskie. 
Przedział wiekowy od szkół 
podstawowych po średnie, 
szerokie spektrum osób 
korzystających z Biblioteki 
Miejskiej. 
300 osób obdarowanych w 
formie prezentu   
 
500 osób kolekcjonerzy 

Roczne 

Fundacja Fabryka 
Kulturalna 

Wystawa stała 
dziedzictwa 
regionalnego 
„Szklarska Historia 
Dąbrowy Górniczej” 

120 000  plus koszty 
najmu sali 
wystawienniczej według 
stawek jednostek takich 
jak: Muzeum Miejskie 
Sztygarka, Fabryka Pełna 
Życia, PKZ ewentualnie 
inna przestrzeń wskazana 
przez Miasto. 
Optymalne byłoby 
finansowanie jak w 
sporcie dla Skate Roomu 
czy Orkiestry Miejskiej. 

Dostęp do kultury- Wzrost poziomu 
uczestnictwa w kulturze (biernego w 
roli odbiorcy w treści 
kulturowych i czynnego w roli 
twórców treści kulturowych- 
zaproszenie Mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej do udziału w procesie 
tworzenia wystawy dziedzictwa 
regionalnego o skali 
międzynarodowej) 

Mieszkańcy Miasta od 
przedszkola po seniora, 
rodziny z dziećmi.  
3000 osób. 
 
Odbiorcy z całego kraju, 
kolekcjonerzy odwiedzający 
wystawę w ramach turystyki 
kulturowej. 2000 osób 

Roczne 

dOP!Amina Lab Otwarta Pracownia 
Artystyczna 
(Społeczna 
Pracownia) 
 

Wartość projektu 30 000 
Wysokość dotacji 20 000 
wkład osobowy i 
rzeczowy 10000 
(w tym maszyny do szycia 
– 12 szt., piec do wypału 
ceramiki, koło 
garncarskie, narzędzia i 
formy ceramiczne, 

Celem jest zainicjowanie działalności, 
stworzenie i udostępnienie 
mieszkańcom DG przestrzeni rozwoju 
artystycznego i twórczego - Otwartej 
Pracowni Artystycznej (społecznej 
pracowni), w ramach której działać 
będzie: 
-społeczna pracownia krawiecka 
-społeczna pracownia ceramiki 

Mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej (dzieci, młodzież, 
dorośli) 

Roczne 
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narzędzia i materiały 
artystyczne m.in. do 
takich form rękodzieła 
artystycznego jak: 
filcowanie, scrapbooking, 
haft, szydełkowanie, 
makrama, 
plecionkarstwo, 
malarstwo i inne) 

 
 

-społeczna pracownia rękodzieła, 
rozwoju i twórczości wszelakiej. 
Projekt ma na celu aktywizację 
dąbrowskiego amatorskiego ruchu 
artystycznego, realizację własnych 
możliwości twórczych uczestników 
projektu poprzez udział m.in. w 
warsztatach krawieckich, 
ceramicznych, rękodzielniczych, 
wymianę doświadczeń i konfrontację 
dokonań artystycznych oraz 
integrację środowiska wokół działań 
artystycznych i twórczych. W ramach 
projektu planujemy zorganizowanie 
cyklu warsztatów edukacyjno- 
artystycznych, które 
pozwolą uczestnikom na dość 
rozległe zapoznanie się z tajnikami 
różnych form rękodzielniczych. 
Otwarta (społeczna) Pracownia 
Artystyczna jest dedykowana 
wszystkim mieszkańcom miasta 
zarówno w kontekście udziału w 
zajęciach, warsztatach jak również 
ich współprowadzenia, czy tez 
korzystania z zasobów narzędziowych 
i sprzętowych. 

Forum Terenów 
Zielonych 

„Opłatkowe 
kolędowanie” 

całość zadania – 2500,00 
środki dotacji – 2000,00              

wkład własny – 500,00                               

wkład rzeczowy – 

1000,00 

Podczas spotkania opłatkowego 
uczestnicy poznają obrzędy związane 
z Bożym Narodzeniem, przypomną 
dawne kolędy i pastorałki we 
wspólnym śpiewaniu utworów. 

Uczestników ok 50 osób, 
osoby starsze, dzieci i 
młodzież z poszczególnych 
dzielnic naszego miasta oraz 
organizacje i instytucje 
współpracujące z FTZ. 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 
Zagłębia 
Dąbrowskiego 

Interdyscyplinarne 
Warsztaty 
Artystyczne 2021: 
Plener wyjazdowy 
oraz Ogólnopolski 
Konkurs Literacko-
Plastyczny „Znaszli 
ten kraj” 
 

20.000 zł – całość zadania 
12.000 zł – dotacja 
0 zł – wkład własny 

Doskonalenie warsztatu twórczego 
członków stowarzyszenia. 
Ukazanie piękna kraju ojczystego w 
słowie, obrazie malowanym i 
haftowanym oraz w fotografii.   

30 osób (członkowie 
stowarzyszenia – pisarze, 
malarze, fotograficy, hafciarki, 
muzycy i wokaliści) 
 
100 osób (w dwóch grupach 
wiekowych) 

Roczne 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 

Wyjazd do teatru 
Kraków 

15 000 zł – całość zadania 
10 000 zł – dotacja 
5 000 zł – wkład własny 

Impreza kulturalna 150 Roczne 

Stowarzyszenie 
Inżynierów i 
Techników 
Przemysłu 
Hutniczego w 
Polsce – oddz. 
Hutnictwa żelaza i 
Stali w Dąbrowie 
Górniczej 

IX HUTNICZY PIKNIK 
RODZINNY pt  
„Powrót do 
tradycji” 
 

Ogółem:15000,00 zł. 
Środki z dotacji: 10000,00 
zł. 
Wkład własny:5000,00 zł. 
Wkład własny finansowy:  
3700,00 zł. 
Wkład osobowy1300,00 
zł 

Celem projektu będzie dalszy proces 

integracyjny lokalnej społeczności, 

powszechna świadomość  

potrzeby organizacji tego rodzaju 

imprez oraz potrzeba rewitalizacji 

parku na rzecz mieszkańców tej  

dzielnicy. Ważną zmianą dla dużej 
liczby mieszkańców przybyłych z 
innych stron kraju będzie utrwalenie 
więzi z miastem, poznanie historii i 
tradycji tego regionu. Ponadto 
upowszechni się świadomość 
znaczenia różnych form aktywności 
sportowo-rekreacyjnej i zabawowej 
mieszkańców i zmiany nawyków 
życiowych. 

Uczestnikami będą mieszkańcy 

dzielnicy Gołonóg, szczególnie 

wielopokoleniowe rodziny bez 

ograniczeń co do wieku. 

- Rozwiązanie problemów 

społecznych: problemem 

społeczności jest brak 

powszechnego i bieżącego 

dostępu do plenerowych 

imprez o charakterze 

piknikowo zabawowych, w 

których mogą uczestniczyć 

całe  

rodziny. Oferowane 

wydarzenie, głównie ze 

względu na bliskość miejsca 

imprezy, wychodzi naprzeciw 

Roczne 
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temu społecznemu 

zapotrzebowaniu i rozwiązuje 

problemy każdej grupy 

wiekowej :  

a/ dzieciom i młodzieży daje 

możliwość wypromowania się, 

pokazania swoich 

umiejętności wokalno- 

tanecznych, plastycznych, 

sportowych oraz w zakresie 

wiedzy o najbliższej dzielnicy i 

regionie;  

b/ starszemu pokoleniu 

pozwala na utrzymanie więzi 

rodzinnych, integrację i 

zaspokojenie potrzeb spotkań 

środowiskowych ze 

współpracownikami z okresu 

aktywności zawodowej oraz 

zapobiega poczuciu  

odrzucenia ze względu na 

ograniczenia wiekowe; 

c/ wszystkim grupom 

wiekowym pozwala na 

skorzystanie z bardzo bogatej 

oferty programowej w tym  

taneczno-zabawowej i 
rodzinnych zabawach 
zręcznościowych 
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Stowarzyszenie 
CIVITAS 

DĄBROWSKI KUFER 
SKARBÓW 
 

Ogółem:13 850zł 
dotacja:10.000 
wkład własny: 3 850zł 

Zachęcenie dzieci i ich opiekunów do 
wspólnego wielopokoleniowego 
udziału w kulturze, pielęgnowania 
regionalnych tradycji ,przybliżenia im 
historii regionu  
i naszego   miasta  w atrakcyjny   
i  niekonwencjonalny sposób,  
wykorzystując m.in. metodę dramy. 

Dzieci z dąbrowskich szkół 
podstawowych (80osób), 
rodziny na piknikach (ok.100 
osób ) 

Roczne  

Stowarzyszenie 
CIVITAS 

AKTYWUJ SIĘ 
 

Ogółem: 92 000zl 
dotacja:  60 000zł 
wkład własny: 32 000 zł 

Wzrost aktywności w obszarze 

kultury  

 i rekreacji    mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej , dzieci młodzieży i 

seniorów poprzez  możliwość   

uczestniczenia   

w interdyscyplinarnych zajęciach   

w ramach działalności   klubu 

osiedlowego  „Aktywuj się” na 

terenie Zespołu Szkół nr 4 na osiedlu 

Łęknice. 

Co najmniej 50 osób  
( w skali miesiąca) 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
MOTOSERCE 

„MOTOSERCE” 
FESTIWAL KULTURY  
I SZTUKI 

Około 50 000,00 zł Głównym celem jest organizacja 

Festiwalu Kultury i Sztuki 

„Motoserce” w Dąbrowie Górniczej - 

akcji o programie kulturalnym 

połączonym ze zbiórką krwi dla dzieci 

i potrzebujących. Wartością dodaną 

projektu jest promocja miasta 

i regionu, w którym ona się odbywa 

oraz  promocja lokalnej kultury i 

sztuki.  

Adresatami są wszyscy 

mieszkańcy gminy Dąbrowa 

Górnicza oraz osoby, które w 

dniu imprezy będą przebywały 

na terenie miasta.  

Szczególną grupą odbiorców 

są osoby w wieku od 18 do 65 

roku życia, które zgodnie 

z przepisami dotyczącymi 

krwiodawstwa mogą być 

Roczne 
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 czynnymi krwiodawcami oraz 

dawcami szpiku. Ponadto krąg 

odbiorców stanowią osoby 

wspierające idee honorowego 

krwiodawstwa, honorowego 

oddawania szpiku oraz 

transplantologię. Odbiorcami 

są również członkowie 

stowarzyszeń  i organizacji 

oraz wolontariusze 

zaangażowani w organizację 

przedsięwzięcia. Pośrednimi 

beneficjentami projektu są 

między innymi oczekujący na 

krew i preparaty 

krwiopochodne chorzy w 

klinikach kardiochirurgicznych 

i transplantacyjnych, leczeni z 

powodu chorób 

nowotworowych, po ciężkich 

urazach i krwotokach, ofiary 

wypadków.  

LICZBA UCZESTNIKÓW 

OK.2000 OSÓB 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Piknik sąsiedzki -
Gołonóg 

ogółem całość zadania:                         
ok. 15 000 zł 
- dotacja: 13 500 zł, 
- wkład własny:1 500 zł 

- integracja międzypokoleniowa, 
- integracja sąsiedzka, wzrost więzi 
sąsiedzkich 
- utożsamianie się ze swoim miastem, 

Mieszkańcy Osiedla 
Manhattan/Brodway, ok. 
300/500osób 

Roczne 
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dzielnicą, najbliższym otoczeniem, 
- wzrost poczucia przynależności do 
danej grupy społecznej, 
- wyrabianie nawyku 
odpowiedzialności za swoje 
otoczenie: „tu mieszkam, tu żyję” 
- zwiększenie dostępności 
mieszkańców do dóbr kultury, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji 
społecznej. 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Piknik sąsiedzki –
dzielnica Reden 

ogółem całość zadania:                         
ok. 15 000 zł 
- dotacja: 13 500 zł, 
- wkład własny:1 500 zł 

- integracja międzypokoleniowa, 
- integracja sąsiedzka, wzrost więzi 
sąsiedzkich 
- utożsamianie się ze swoim miastem, 
dzielnicą, najbliższym otoczeniem, 
- wzrost poczucia przynależności do 
danej grupy społecznej, 
- wyrabianie nawyku 
odpowiedzialności za swoje 
otoczenie: „tu mieszkam, tu żyję” 
- zwiększenie dostępności 
mieszkańców do dóbr kultury, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji 
społecznej. 

Mieszkańcy Redenu 
i okolicy, ok. 300/500 osób 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Klub Seniora i 
Juniora 
"Manhattan" 

ogółem całość 
zadania:   117 119,36 zł 
w tym: 
- dotacja  95 000,00 zł 
- wkład własny 
osobowy   43 800,00 zł 
- wkład własny 

Cel projektu: 
-integracja międzypokoleniowa, 
-zwiększenie dostępności do dóbr 
kultury, sztuki i uczestnictwa w życiu 
społecznym, 
-rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień, pasji, hobby mieszkańców 

Adresaci zadania: 
Mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej, w szczególności 
Osiedla Sikorskiego, w różnych 
kategoriach wiekowych: 
-seniorzy, 
-dzieci od lat 5-ciu, 

Roczne 
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rzeczowy  72 219,36 zł 
- odpłatność od  
odbiorców zadania            
6 100,00 zł 

osiedla, 
-nabywanie nowych umiejętności, 
do- świadczeń, wiedzy poprzez 
system organizowanych kursów, 
-eliminowanie poczucia osamotnienia 
i anonimowości jednostki 
-kreowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu, 
-zapobieganie patologiom 
społecznym. 
-rozwijanie aktywności lokalnej, 
społecznej, sportowej, zdrowotnej, 
edukacyjnej itp. 
-kształtowanie postaw obywatelskich 
i budowanie więzi międzysąsiedzkich. 

-młodzież, 
-rodziny 
ok. 80 stałych uczestników w 
skali roku. 
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Stowarzyszenie 
Dar serca 

Warsztaty 

wrażliwości 

 

ogółem- 12.000,00 
dotacja - 10.000,00 
wkład własny - 2.000,00 

Cele główne:  
rozwijanie zainteresowań  i pasji 
młodych ludzi, 
pomoc dzieciom i młodzieży    z 
rodzin o utrudnionym dostępie do 
kultury,  w organizowaniu                                      
twórczego spędzania czasu wolnego. 
Cele szczegółowe: 
inspirowanie dzieci do pracy twórczej 
jako alternatywy spędzania czasu 
wolnego, 
stwarzanie możliwości zaspokajania 
potrzeb uznania,                              
umożliwianie bliskiego i naturalnego 
kontaktu ze sztuką, z artystami, 
rozwój uzdolnień dzieci  i młodzieży,  
wyrabianie właściwych nawyków 
kulturalnych. 

Projekt skierowany jest do 
około 40-60 dzieci w wieku   6-
14 lat. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 

„Młody 
Dąbrowianin 
poznaje kulturę i 
sztukę”. 

Całość projektu: 11.00,00 
zł 
w tym: 
Środki z dotacji:   
9.300,00 zł  
Wkład własny:  700,00 zł 
Wkład osobowy:  
1.000,00 z 

Głównym celem jest zorganizowanie 
cyklicznej serii spotkań, mających na 
celu zapoznanie dzieci  i  młodzieży z 
terenu Dąbrowy Górniczej z historią, 
kulturą i sztuką poprzez udział w 
poszczególnych etapach projektu. 
 

Adresatami zadania będą 
dzieci i młodzież z terenu 
miasta Dąbrowa Górnicza, że 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci objętych pieczą 
zastępczą na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza. Pośrednio 
adresatami zadania będą też 
opiekunowie pełniący rolę 
rodziców zastępczych, gdyż 
projekt ma być realizowany 
przy ich czynnym udziale. 
Zakłada się, że w projekcie 
weźmie udział ok. 40-60 osób. 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 

„Pomożemy Ci 
rozruszać Twoją 
szafę” 

Całość: 2 600,00zł 

Dotacja: 200,00zł 

Wkład własny: 2 400,00 

Nasze spotkania w ramach tego 

projektu to będzie cykliczna impreza, 

podczas której uwalniamy szafy z 

nadmiaru naszych ubrań, a późniejszy 

dochód z ich sprzedaży przekazujemy 

każdorazowo na rzecz stowarzyszenia 

„ÓSMY DZIEŃ” 

Wszyscy zainteresowani. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
 

Tydzień Bibliotek Dotacja 10 000,00 
 

Celem projektu jest promocja  

czytelnictwa i bibliotek, kreowanie 

postaw czytelniczych w środowisku 

lokalnym, zwiększenie 

zainteresowania książką i ofertą 

biblioteki 

Projekt adresowany do 
szerokiego grona odbiorców-
mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej bez względu na 
wiek, zainteresowania, status 
społeczny. Różnorodność 
przedsięwzięć pozwoli 
zaspokoić  potrzeby  
wszystkich beneficjentów 
Prognozuje się, że w projekcie 
weźmie udział około 2000 
mieszkańców 
(na podstawie doświadczeń z 
ubiegłych lat) 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
 

Tuż za rogiem – 
plenerowe 
spektakle teatralne 

Dotacja 10 000,00 
 

Celem projektu jest zadanie 

kształtowania u dzieci i młodzieży 

świadomej percepcji sztuki oraz 

potrzeby stałego uczestnictwa w 

kulturze. 

Projekt skierowany do 
mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, w wieku 0-12 oraz 
13-18 lat. Prognozuje się, że w 
projekcie weźmie udział około 
1000 mieszkańców 
(każdy spektakl około 300-500 
osób) 
(na podstawie doświadczenia z 
poprzedniej edycji) 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Małolat 

Festyn dla dzieci i 
młodzieży 
przebywających w 
Placówkach 
Opiekuńczo 
wychowawczych, 
Domach dziecka, 
Placówkach 
Wsparcia Dziennego 

Dotacja – 7.000 
Środki własne finansowe 
– 1000 
Środki własne osobowe - 
2000 

Głównym celem projektu 
proponowanego przez nasze 
stowarzyszenie jest organizacja 
festynu - imprezy o charakterze 
integracyjnym, połączonym z 
propagowaniem rodzinnych form 
spędzania czasu wolnego 
nastawionych na upowszechnianie 
kultury, sztuki i sportu. Wartością 
dodaną projektu jest promocja 
miasta i regionu, w którym odbędzie 
się festyn, organizacja czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej 
społeczności. 
 

Adresatami zadania 
publicznego są wszyscy 
mieszkańcy gminy Dąbrowa 
Górnicza, społeczność lokalna, 
oraz osoby, które w dniu 
organizacji festynu będą 
przebywały na terenie miejsca 
bezpośredniej realizacji 
zadania – Boiska UKS 
Przemsza w Dąbrowie 
Górniczej Okradzionowie 
Bezpośrednimi beneficjentami 
zadania są dzieci i młodzież 
uczestnicząca w festynie, 
podopieczni fundacji i 
stowarzyszeń, uczniowie 
Dąbrowskich szkół i 
przedszkole, wychowankowie 
zaproszonych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i 
domów dziecka, grupy 
przedszkolne z Dąbrowskich 
przedszkoli, podopieczni 
Młodzieżowego Ośrodka pracy 
Twórczej. Oprócz tej młodszej 
grupy odbiorców również 
docelową grupę do której 
adresowane będą 
proponowane działania 
stanowić będą osoby dorosłe: 
rodzice dzieci biorących 
czynny udział w festynie, 
członkowie ich rodzin, 

Roczne 
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zaproszeni goście oraz 
społeczność lokalna.  
Średnia ilość odbiorców to ok. 
300 osób 
 

ASTMOODDECH "Obcowanie z 
kulturą, to 
ładowanie 
akumulatorów na 
co dzień" 

ogółem- 5.000,00 
dotacja - 2 500,00 
wkład własny - 2 500,00 

Poznanie regionu Beskidu Śląskiego 
poprzez zwiedzanie zabytków, galerii 
sztuki; uczestnictwo w spektaklu 
teatralnym. 

Uczestnikami zadania będą 
członkowie stowarzyszenia 

Roczne 

Fundacja 
Wygrajmy Razem 

„Wygrajmy Razem 
Mimo Wszystko” 

Całkowity Koszt zadania: 
19720,35 zł.   
Z czego 
12000,00 – dotacja 
6880,35 – wkład własny 
(finansowy) 
340,00 – wkład własny 
(osobowy) 
500,00 – wkład rzeczowy 

Promowanie talentów muzycznych 

osób niepełnosprawnych z całej 

Polski, integracja, kreowanie 

pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych. 

Artyści niepełnosprawni (ok. 
10 osób), artyści wspierający – 
muzycy (5 osób), publiczność, 
w tym osoby niepełnosprawne 
(500 osób). 

Roczne 

Fundacja 
Wygrajmy Razem 

Przegląd Wokalnych 
Talentów „Muzyka 
– Wyobraźnia – 
Ciemność” 

Całkowity  Koszt zadania: 
14985,00 zł  
Z czego 
8120,00 – dotacja 
2946,00 – wkład własny 
(finansowy) 
589 – wkład własny 

Działanie na wyobraźnię uczestników 
projektu za pomocą środków 
artystycznego przekazu z 
wyłączeniem zmysłu wzroku. 
Dostarczenie artystycznych wrażeń 
uczestnikom po przez udział w 
nowatorskim przedsięwzięciu. 

Utalentowani wokaliści z całej 
Polski (ok. 40 osób), artyści 
niepełnosprawni (ok. 10 osób), 
publiczność (ok. 180 osób). 

Roczne 
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(osobowy) Promocja talentów wokalnych i 

promocja Dąbrowy Górniczej. 

Fundacja 
Wygrajmy Razem 

Warsztaty wokalne 
dla mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej 
(dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe, 
seniorzy) 
 

17000,00 – całkowity 
koszt zadania 
z czego 
15000,00 – dotacja 
2000,00 wkład własny 
(finansowy) 

Edukacja artystyczna utalentowanych 

wokalnie mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej. 

Utalentowane wokalnie osoby 
w wieku od 8-80 lat z terenu 
Dąbrowy Górniczej (ok. 12 
osób) Publiczność koncertów 
(ok. 300 osób). 

Roczne 

Teatr Elsynor Realizacja Premiery 
spektaklu- ,,Teatru 
Elsynor'' 

Całość zadania ok.13 
000,00. 
Kwota dotacji- ok. 
10000,00. 
Wkład własny-ok. 
3000,00 
 

Projekt wychodzi naprzeciw 

zapotrzebowaniu lokalnej 

społeczności na obcowanie z 

wartościową sztuką teatralną i w 

podstawowym wymiarze, 

rozwiązaniu problemu braku teatru 

instytucjonalnego w mieście. 

Uczestnicy projektu to od 
wielu lat działająca na terenie 
Dąbrowy Górniczej grupa 
adeptów Studio Teatru 
Elsynor , wraz z prowadzącymi 
ok. 10 osób. Grupa ma na 
swoim koncie wiele realizacji 
teatralnych znakomicie 
przyjętych przez odbiorców . 
Liczba beneficjentów może 
dojść  do kilku tysięcy pod 
warunkiem stworzenia 
odpowiednich miejsc odbioru 
dla lokalnej publiczności. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Odkrywamy 
Talenty 

Z muzyką „na Ty” 

 

14.000 całość 
dotacja 10.000 
wkład 4.000 
 

Warsztaty instrumentalne dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Rozwój talentów drzemiących w 
najmłodszych. Warsztaty zakończone 
występem młodych artystów. 
 
 

Młodzi muzycy  5 – 10 osób Roczne 
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Obszar: Promocja miasta 

Wydział Marki Miasta 

ZHP Dąbrowa 
Górnicza 

110 Powodów do 
dumy 

Całość 20 000zl  
Wkład własny osobowy 
4000 
Wkład własny finansowy 
3000 
Wkład własny rzeczowy 
3000 
Dotacja 10000 
 

Upamiętnienie 110 lat Harcerstwa 
Zagłębiowskiego poprzez organizację 
wystawy i festiwalu kultury 
harcerskiej. 

Uczestnicy bezpośredni 
obchodów: zuchy, harcerze, 
wędrownicy instruktorzy 
Hufca Dąbrowa Górnicza oraz 
Hufców ościennych – Będzin, 
Sosnowiec, Jaworzno). 
Zaproszeni goście, osoby 
będące w okolicy. 
 

Roczne 

Fundacja Fabryka 
Kulturalna 

Album dziedzictwa 
regionalnego 
„Szklana Dąbrowa 
Górnicza” 

70 000 zł koszt całkowity 
 
dotacja Miasta 12 000 
podjęcie rozmów z 
Wydziałem Promocji 
Miasta celem pozyskania 
40 000 
wkład własny osobowy 
8 000 

Album będzie edukacyjno- 
artystyczny dostępny w Bibliotekach 
Miejskich i Szkolnych. 
Część nakładu trafi do Wydziału 
Promocji Miasta. 
Ze względu na astronomiczne ceny 
szkła na rynku kolekcjonerskim cześć 
nakładu może stanowić cegiełki, 
które sfinansują zakup obiektów 
podczas aukcji w Desie, czy innych 
źródeł z udokumentowanym 
zakupem 

Biblioteki Miejskie i Szkolne 3 
tys osób spotkania autorskie. 
Przedział wiekowy od szkół 
podstawowych po średnie, 
szerokie spektrum osób 
korzystających z Biblioteki 
Miejskiej. 
300 osób obdarowanych w 
formie prezentu   
500 osób kolekcjonerzy 
 
 
 

Roczne 

Fundacja Fabryka 
Kulturalna 

Wystawa stała 
dziedzictwa 
regionalnego 
„Szklarska Historia 
Dąbrowy Górniczej” 

120 000  plus koszty 
najmu sali 
wystawienniczej według 
stawek jednostek takich 
jak: Muzeum Miejskie 
Sztygarka, Fabryka Pełna 
Życia, PKZ ewentualnie 

Dostęp do kultury- Wzrost poziomu 
uczestnictwa w kulturze (biernego w 
roli odbiorcy w treści 
kulturowych i czynnego w roli 
twórców treści kulturowych- 
zaproszenie Mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej do udziału w procesie 

Mieszkańcy Miasta od 
przedszkola po seniora, 
rodziny z dziećmi.  
3000 osób. 
Odbiorcy z całego kraju, 
kolekcjonerzy odwiedzający 
wystawę w ramach turystyki 

Roczne 
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inna przestrzeń wskazana 
przez Miasto. 
Optymalne byłoby 
finansowanie jak w 
sporcie dla Skate Roomu 
czy Orkiestry Miejskiej. 

tworzenia wystawy dziedzictwa 
regionalnego o skali 
międzynarodowej) 

kulturowej. 2000 osób 

Fundacja Godne 
Życie 

Prowadzenie 

Miejskiego Centrum 

Informacji    

ogółem całość zadania:                         
138 000,00 zł 
w tym: 
- dotacja 107 000,00 zł 
- wkład własny 
31 000,00 zł 
 

Umacnianie wspólnoty lokalnej w 

oparciu o dwukierunkową, opartą na 

równorzędnym dialogu komunikację 

z mieszkańcami miasta oraz poprzez 

zapewnienie dostępu do informacji i 

tworzenie wizerunku miasta o 

bogatej ofercie instytucjonalno-

społeczno- kulturalno-rekreacyjnej, 

przyjaznego mieszkańcom i turystom. 

Podstawowymi adresatami 
działań MCI są mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej i miast 
ościennych oraz turyści. 
Głównymi interesantami są 
osoby, które chcą zaczerpnąć 
informacji przy okazji zakupów 
w centrum handlowym. Część 
klientów jednak to osoby, 
które przybyły wyłącznie po to 
by skorzystać z naszych usług.    

Roczne 

 
Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa  

i ochrony ludności  
Centrum Zarządzania Kryzysowego 

OSP Dąbrowa 
Górnicza - 
Śródmieście 

Bezpieczna Pogoria 

z ratownikami OSP 

Śródmieście 

Dabrowa Górnicza 

36 000,00 zł Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

medycznej dla osób przebywających 

na terenie zbiornika Pogoria III w 

weekendy sezonu letniego  

Około 120 osób, osoby 
wypoczywające na terenie 
zbiornika Pogoria III 

Roczne 

ZHP Dąbrowa 
Górnicza 
 

Pierwsza pomoc 

ważna sprawa 

Całość zadania 8000 zł  
Wkład własny fin. 500zl 
Wkład własny os. 1000 zł  
Wkład własny rzeczowy 
1500 zł  
Dotacja 5000 zł 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności z 

zakresu pierwszej pomocy i 

bezpiecznych zachowań 

Dorosłe osoby (30 
osób)zainteresowane 
pogłębieniem wiedzy z 
zakresu pierwszej pomocy, 
dzieci i młodzież w wieku 10-
15 i 16-21 lat (3 grupy po 12-
25 osób)  

Roczne 
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Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień 
Wydział Polityki Społecznej 

 

Klub Blok Zycie w trzeźwości 

naszym celem 

Całość 81 500 
Dotacja 72 500 
Wkład własny 9 000 

Celem głównym jest propagowanie 

idei trzeźwości , ochrona i promocja 

zdrowia, działanie na rzecz 

ozdrowienia moralnego i 

psychicznego osób uzależnionych od 

alkoholu, udzielanie informacji w 

kwestii wyboru metod i sposobu 

leczenia, a także samookształcenie 

indywidualne i grupowe. 

Zadanie kierowane do ogółu 
społeczeństwa, ludzi 
samotnych i zagubionych, a 
szczególnie dla osób 
uzależnionych alkoholu i ich 
rodzin. Ogólna liczba osób: 
550. 

Roczne 

Klub Blok Bądź trzeźwy Całość 65 850 
Dotacja 54 020 
Wkład własny 14 560 

Celem nadrzędnym jest realizacja 

programu na rzecz propagowania 

trzeźwości  poprzez organizowanie 

wyjazdów poza miejsce zamieszkania 

członkom Klubu BLOK. 

Wyrobienie nawyków abstynenckich 

zachowań, zdobycie wiedzy na temat 

alkoholizmu i sposobach radzenia 

sobie z chorobą.  

Nabycie umiejętności aktywnego 

wypoczynku  - wypełnienie pustki po 

odstawieniu alkoholu.  

Zadanie kierowane głównie 
dla członków Klubu BLOK 

Roczne 
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Teen Challenge Dni Nowej Szansy w 

Dąbrowie Górniczej 

11 600zł (4 otwarte 
spotkania trzeźwościowe 
x 2 900zł) 
 
 

Uświadomienie mechanizmów 

prowokujących uzależnienie, oraz 

wielopłaszczyznowych zagrożeń 

wynikających z uzależnienia w 

osobach pozostających w nałogu, 

wzbudzenie nadziei na możliwość 

prowadzenia satysfakcjonującego 

życia w trzeźwości i zmotywowanie 

do podjęcia działań mających na celu 

wyjście z uzależnienia 

60 osób (4 spotkania x90 
osób) 
 

Roczne 

Teen Challenge Chrześcijański Punkt 

Konsultacyjny w 

Dąbrowie Górniczej 

przy ul. 

Łukasińskiego 7 

oraz w Domu 

Kultury w 

Ząbkowicach przy 

ul. Chemicznej 2 

22 560zł (96 spotkań w 
roku tj. po 4 spotkania 
miesięcznie w każdej z 
dwóch lokalizacji x 235zł) 

Udzielanie pomocy i wsparcia ludziom 

uzależnionym, współuzależnionym, 

DDA, bezdomnym, kobietom które 

doświadczyły różnych form przemocy 

192 osoby (12 miesięcy x 16 
osób) 

Roczne 

 Teen Challenge 
 

Grupa Wsparcia 
 

12240zł (48 spotkań w 
roku tj. 4 spotkania w 
miesiącu x 255zł) 

Udzielanie wsparcia w formie 
grupowych spotkań dla osób 
zmagających się z uzależnieniem i  
współuzależnionych, pokazujących 
różne sposoby radzenia sobie z 
problemem uzależnienia, umacnianie 
motywacji do prowadzenia życia w 
trzeźwości 

576 osób (12miesięcy x 4 
spotkania x 12 osób) 

Roczne 
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 Teen Challenge 
 

Readaptacja i 
aktywizacja 
społeczna osób 
wychodzących z 
uzależnienia, 
wykluczonych 
społecznie i 
współuzależnionych  
 

6600zł (24 spotkania w 
roku) 

Aktywizacja społeczna i ułatwienie 
powrotu do normalnego życia w 
społeczeństwie osobom dotkniętym 
wykluczeniem społecznym, 
wychodzącym z uzależnienia, przez 
organizowanie warsztatów i 
treningów z zakresu umiejętności 
społecznych, organizowanie projekcji 
filmowych, prelekcji, szkoleń. 
 

192 osoby ( 24 spotkania x 8 
osób) 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 

„Akademia 
profilaktyki 
uzależnień w 
perspektywie 
wzmacniania i 
wspierania rodzin 
zastępczych” 
 

Całość projektu: 39 
600,00 zł 
w tym: 
Środki z dotacji: 
36.000,00 zł  
Wkład własny:  3.600,00 
zł 
 

Głównym celem jest ograniczenie 
używania środków psychoaktywnych 
oraz innych zachowań problemowych 
w okresie dojrzewania. 
Cele szczegółowe: 
- rozwijanie umiejętności 
wychowawczych 
rodziców/opiekunów i sprawowania 
przez nich kontroli nad dziećmi; 
- rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych i prospołecznych u 
dzieci i młodzieży, wzmacnianie więzi 
w rodzinie; 
- zapobieganie uzależnieniom od 
środków psychoaktywnych wśród 
osób dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży. 

Beneficjenci to rodziny 
zastępcze/ew. kandydaci na 
nie  – ok 50 osób , a program 
stanowi  ofertę na poziomie 
profilaktyki selektywnej dla  
rodzin, w których zaistniałe 
zdarzenia, zaburzone relacje i 
negatywne zachowania 
nastolatków rzutują na 
funkcjonowanie całej rodziny, 
stwarzając duże ryzyko 
podejmowania przez dzieci 
zachowań ryzykownych.   

Roczne 

dOP!Amina Lab Dziewczyńska 
Banda Mocy 

 

Wartość projektu 25 000 
środki z dotacji 20 000  
wkład własny osobowy 
3000 
wkład własny rzeczowy 
2000 

Celem jest rozwój i regularne 
funkcjonowanie zainicjowanej przez 
Stowarzyszenie "Dziewczyńskiej 
Bandy Mocy" (DBM) jako grupy, 
wspólnoty, społeczności przyjaznej 
przestrzeni dla dziewczynek, 

Dziewczynki, dziewczęta, 
kobiety, matki i córki, 
mieszkanki Dąbrowy Górniczej 

 

Roczne 
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dziewcząt i kobiet, mieszkanek 
Dąbrowy Górniczej, w którym będą 
mogły odkrywać swoje możliwości i 
swoją siłę, wzmacniać swoją odwagę, 
popełniać błędy, doceniać  
swoje ciało, uczyć się jak podejmować 
decyzje i wyzwania, przełamywać 
ograniczenia, uczyć się jak budować 
zdrowe relacje i współpracować. 

Cele szczegółowe proj.: 
-pomaganie dziewczynkom(w tym 
naszym córkom)w rozwoju 
umiejętności z różnorodnych 
obszarów życia 
-wzmacnianie w nich zaufania do 
własnych kompetencji 
-wspieranie ich wiary w prawo do 
realizacji pragnień 
-kształtowanie wokół nich środowiska 
wolnego od ograniczających 
stereotypów 
-wzmocnienie ambicji i wiary w 
marzenia 
Mamy misję i potrzebę wzięcia 
odpowiedzialności za pokolenie 
naszych córek ,to im dedykujemy 
proj. Celem jest mentalna społ. 
zmiana poprzez pokazanie palety 
możliwości, kształtowanie 
dziewczęcej tożsamości dla dobra 
przyszłych kobiet. 
Problemy: 
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-nastolatki w Polsce mają najniższe 
poczucie własnej wartości wśród 42 
krajów Europy (raport Światowej 
Organizacji Zdrowia), 
-61% dziewczynek uważa się za zbyt 
grube choć tylko 6 % ma nadwagę 
(Health Behaviour in Schoolaged 
Children, ONZ) 
-dla ⅓ dziewczyn inicjacja seksualna 
była wymuszona (Fundacja Automia) 
według raportu „Dove o poczuciu 
piękna i samoocenie dziewcząt” z 
badań zleconych przez Dove w 
2017r.: 
-81% dziewcząt nie ma wysokiej 
samooceny, 
-65% dziewcząt uważa, że piękne 
kobiety mają więcej możliwości w 
życiu, 
-57% dziewcząt uważa, że w 
dzisiejszym społeczeństwie kluczowe 
jest spełnienie pewnych standardów 
urody, 
-80% dziewczynek z niską samooceną 
własnego wyglądu nie spędza czasu z 
rodziną i przyjaciółmi, nie angażuje 
się w zajęcia poza domem, nie 
próbuje swoich sił w drużynie 
sportowej czy kole zainteresowań, 
niezadowolenie z własnego wyglądu i 
związane z tym lęki uniemożliwiają im 
rozwój, co negatywnie wpływa na ich 
zdrowie, relacje z rówieśnikami, 
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wyniki w nauce i wybory życiowe. 

Fundacja Przystań Jestem wolny 60 000,00 zł - zapobieganie, rozpoznawanie i 
przeciwdziałanie uzależnieniem 
wśród młodzieży - wsparcie rodzin z 
problemem uzależnienia Działania 
poprzez: - konsultacje, edukacje 
streetworking - integrację 
środowiska, wspieranie 
alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu 

- młodzież uzależniona i 
eksperymentująca - rodzice 
młodych ludzi z problemem 
uzależnienia 

Roczne 

Fundacja Przystań Profilaktyka w 
szkole 

60 000,00 zł Objęcie szkół w Dąbrowie Górniczej 
programami profilaktycznymi. 
Wykonanie w szkołach diagnozy 
problemowej związanej z 
uzależnieniami, edukacja i wsparcie 
młodzieży w zakresie unikania 
uzależnień, kreowanie zdrowego stylu 
życia wolnego od uzależnień, 
wsparcie rodziców, nauczycieli, 
pedagogów. Szkolenia zakrojone na 
szeroką skalę z zakresu 
przeciwdziałania uzależnień wśród 
młodzieży. 

- uczniowie szkół w Dąbrowie - 
nauczyciele - pedagodzy i 
psycholodzy szkolni - rodzice 

Roczne 

 Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 
i Pozytywnego 
Rozwoju Navigare 

Skuteczny Rodzic Łączna kwota: 50 000 
 
Środki z dotacji: 40 000 
Wkład własny: 10 000 
 
(10 tygodni długość 
trwania jednego cyklu 
zajęć; cena za osobę: 35 
zł za spotkanie/ 1h 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
problemowym i uzależnieniom: 

1. Trening umiejętności 
rodzicielskich, połączony z 
programem budowania więzi 
dla dzieci i rodziców 
(warsztaty dla rodziców).  

2. Budowanie więzi w specjalnie 
przystosowanym 

A.10 spotkań 
Grupy 10-12 osobowe 
rodziców/ opiekunów;  
Metoda pracy- warsztaty- 
trening umiejętności 
rodzicielskich 
(cykliczne, 60 rodziców/ rok) 
B. Spotkania indywidualne 
dziecko- rodzic w rodzinach, 

Roczne 
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zegarowa;  
spotkania indywidualne 3 
miesięczne co tydzień w 
diadach dziecko- rodzic w 
Pokoju budowania więzi 
w obecności specjalisty - 
monitorowane na 
kamerach – 12 spotkań – 
100 PLN  za spotkanie/ 1h 
zegarowa; 
 
Zapewniamy: materiały 
warsztatowe, rejestrację, 
zaplecze lokalowe) 

pomieszczeniu „Pokoju 
budowania więzi” 

Cel: 
- wspieranie rodziców w radzeniu 
sobie w codziennych kontaktach z 
dzieckiem 
- nauka lepszego porozumiewania się 
z dzieckiem 
- wymiana doświadczeń 
- budowanie więzi. 
 

gdzie więzi są słabe, 
zaburzone lub spotkania 
muszą odbywać się w 
obecności specjalisty (np. na 
wniosek sądu).  
Dla 10 rodziców i ich dzieci co 
tydzień, przez okres 3 mies. 
dla każdej diady. 

 Fundacja Godne 
Życie 

Dąbrowska Poradnia 
Prawna 
„PARAGRAF” 

Ogółem: 30 000zł 
dotacja: 20 000zł 
wkład własny:  10 000zł 

Celem ogólnym projektu jest 
ulepszenie funkcjonowania 
społecznego mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej ze względu na 
uzależnienia poprzez podniesienie ich 
wiedzy i świadomości dotyczącej 
własnych praw i obowiązków oraz 
zwiększenie dostępności do 
bezpłatnych porad prawnych i 
obywatelskich. 

Klientami poradni są rodziny, 
w których występują problemy 
uzależnienia. Powodują one 
wielokrotnie staczanie się 
jednostki lub całej rodziny na 
margines społeczeństwa, 
ciągłe awantury domowe, 
zaniedbywanie dzieci czy 
przemoc. W takich rodzinach 
występują zaburzenia 
kontaktów emocjonalnych, a 
więzi między rodzicami i 
dziećmi są zazwyczaj poważnie 
osłabione. 

Roczne 

 Stowarzyszenie 
CIVITAS 

TEATR  ŻYCIA 
 

Ogółem: 55 000zł 
dotacja:40 000zł 
wkład własny:  15 000zł 

Rozwijanie samoświadomości 
młodzieży   w kontekście zagrożeń 
wynikających  
z uzależnienia od alkoholu., tzw. 
dopalaczy   i  innych substancji 

Uczniowie dąbrowskich szkół 
podstawowych 
 ( ok.600 osób) oraz rodzice i 
nauczyciele. 

Roczne 
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psychoaktywnych oraz wzmacnianie 
kompetencji społecznych, jako 
podstawowych czynników 
chroniących z zastosowaniem 
niekonwencjonalnych metod 
prowadzenia warsztatów, m.in. 
metody dramy, która poprzez 
przeżywanie i doświadczanie,    
w znaczący sposób wpływa na   
empatyczne podejście do problemów 
uzależnień.   

Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Wydział Polityki Społecznej 
Będzińskie 
Stowarzyszenie 
Amazonek 

Dąbrowa Górnicza 
dla Amazonek 
 

Wolontariat wkład 
własny osobowy 
Środki z dotacji 30.000.00 
zł 

Poprawienie stanu zdrowia kobiet po 
chorobie nowotworowej 
piersi ,edukacja –profilaktyka 

Kobiety po zabiegach Roczne 

Stowarzyszenie 
Krokus 

Prowadzenie 
codziennie zajęć 
edukacyjnych, 
terapeutycznych  
w Klubie 
Integracyjno – 
Terapeutycznym dla 
Osób 
Niepełnosprawnych 
i ich Rodzin 

Koszty  - lokal, opłaty 
energii, wody itp, 
wynagrodzenie dla 
terapeutów, materiały do 
zajęć, środki czystości, 
posiłek regeneracyjny dla 
uczestników. Wkład 
własny osobowy - to 
wolontariusze. Wkład 
własny finansowy to 
składki.  
Ogólna kwota całości 
zadania to 100 000 zł. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych z terenu miasta 
Dąbrowy Górniczej. 

Odbiorcy zadania – osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie i ich rodziny. To 
osoby, które ukończyły juz 
wszystkie etapy edukacji i 
pozostają w domu skazani na 
marginalizację. 
 
Osoby niepełnosprawne 
ogólnie wraz z opiekunami 
100 osób.  
 

Roczne 
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Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 

„Wychodzimy na 
świat” 

Całość zadania: 8 

000,00zł 

Dotacja: 5 500,00zł 

Wkład własny: 2 500,00zł 

Zwiększenie zaangażowania dzieci w 
życie lokalnej społeczności poprzez 
udział w ważnych miejskich 
wydarzeniach. 
artystyczna i fizyczna aktywizacja 
dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz zmiana sposobu 
postrzegania możliwości 
niepełnosprawnych intelektualnie 
wśród lokalnej społeczności.  

W ramach tego projektu 

uczestnikami będzie 12 

niepełnosprawnych 

intelektualnie dzieci w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

oraz ich rodzice/opiekunowie. 

 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 

„Pies terapeutą” Całość: 3 400,00 zł 

Dotacja: 2 400,00 zł 

Wkład własny: 1 000,00 zł 

Wspieranie rozwoju i rehabilitacja 
dzieci ze sprzężoną 
niepełnosprawnością w formie 
dogoterapi 
 

W ramach tego projektu 
uczestnikami będzie 12 
niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 
 

„Mniam – potrafię 
to sam” 

Całość zadania: 2000,00zł 

Dotacja: 500,00zł 

Wkład własny:  500,00 zł 

Kształtowanie i wzbogacanie wiedzy 
uczniów na temat zdrowego stylu 
życia oraz kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych. 

W ramach tego projektu 

uczestnikami będzie 10 

niepełnosprawnych 

intelektualnie dzieci w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

oraz ich rodzice/opiekunowie 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Ósmy Dzień 
 

Półkolonie Całość zadania: 18 

500,00zł 

Dotacja: 12 000,00zł 

Wkład własny: 6 500,00 zł 

 

Stworzenie dzieciom miejsca 
bezpiecznego do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Wdrażanie 
programów profilaktycznych. 
Promowanie zdrowego stylu życia. 
Wspieranie rodziców/ opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych. 

W ramach tego projektu 
uczestnikami będzie 12 
niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

HERAKLES 
Rozwiązanie dla 

Łączna kwota: 800 000 
PLN 

Objęcie kompleksową – niedostępną 
w sektorze publicznym, opieką osoby 

Liczba: 100 osób 
 

Wieloletnie 
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i Pozytywnego 
Rozwoju Navigare 

trudnogojącej się 
rany 

 
Środki z dotacji: 700 000 
PLN 
Wkład własny: 100 000 
PLN 
 
(Koszty amortyzacji 
gabinetów i ich obsługa, 
administracja, 
koordynacja projektu, 
nadzór merytoryczny 
(rekrutacja personelu 
medycznego, 
zapewnienie 
odpowiedniego zaplecza, 
nadzór nad właściwą 
realizacją projektu) 

cierpiące na rany trudnogojące się, ze 
szczególnym uwzględnieniem stopy 
cukrzycowej.  
Zapewnienie wielospecjalistycznych 
świadczeń z zakresu chirurgii, 
diabetologii, neurologii, podologii, 
dietetyki, rehabilitacji z użyciem 
najnowszych dostępnych technik 
chirurgicznych oraz laserobarii– 
fototerapii, ozonoterapii, tlenoterapii, 
magnetoterapii zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną (przy zastosowaniu 
urządzenia terapeutycznego 
wielofunkcyjnego Laserobaria 2.0S) 
Zapewnienie wsparcia 
psychologicznego na każdym etapie 
leczenia. 

- Osoby cierpiące na cukrzycę, 
obarczone jednym z 
najcięższych jej powikłań, 
jakim jest stopa cukrzycowa. 
- Osoby cierpiące na rany 
przewlekłe – owrzodzenia 
odleżynowe, na tle 
niedokrwienia, niewydolności 
żylnej i limfatycznej, 
pooperacyjne. Najczęściej 
osoby w podeszłym wieku, 
cierpiące na schorzenia 
nowotworowe, obłożnie 
chore, po urazach, w stanie 
wegetatywnym. 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 

Akademia 
rodzicielska w 
zakresie 
problemów 
psychologicznych 
dzieci w wieku od 4 
do 18 lat. 
 

Całość projektu: 
35.000,00 zł 
w tym: 
Środki z dotacji: 
32.000,00 zł  
Wkład własny:     
3.000,00 zł 
 

Głównym celem projektu jest 
diagnoza i pomoc przy problemach 
psychologicznych, 
psychosomatycznych oraz 
somatopsychologicznych dzieci w 
wieku od 4-18 lat. 
Wskazanie rodzicom/opiekunom 
dzieci obarczonych dysfunkcjami 
możliwości przeprowadzenia diagnozy 
oraz zapewnienie wsparcia w drodze 
monitorowania prawidłowego 
rozwoju dziecka. 

Adresatami zadania będą 
dzieci w wieku od 4 do 18 lat 
objęte pieczą zastępczą na 
terenie miasta Dąbrowa 
Górnicza.  
Zakłada się, że w projekcie 
weźmie udział ok. 12 dzieci 
wraz z opiekunami. 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Przyjazny Dom 

Akademia 
rodzicielska w 
zakresie 
problemów 

Całość projektu: 
30.000,00 zł 
w tym: 
Środki z dotacji: 

Głównym celem projektu jest 
diagnoza i pomoc przy problemach 
neurorozwojowych oraz problemach z 
codziennym funkcjonowaniem dzieci 

Adresatami zadania będą 
dzieci w wieku od 0 do 3 lat 
objęte pieczą zastępczą na 
terenie miasta Dąbrowa 

Roczne 
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neurorozwojowych 
dzieci w wieku od 0-
3 lat. 
 

27.000,00 zł  
Wkład własny:     
3.000,00 zł 
 

w wieku od 0-3 lat. 
Wskazanie rodzicom/opiekunom 
dzieci obarczonych dysfunkcjami 
możliwości przeprowadzenia diagnozy 
oraz zapewnienie wsparcia w drodze 
monitorowania prawidłowego 
rozwoju dziecka. 

Górnicza.  
Zakłada się, że w projekcie 
weźmie udział ok. 10 dzieci 
wraz z opiekunami. 

 
Obszar: Pomoc społeczna 

Wydział Polityki Społecznej 
 

 Stowarzyszenie 
Kobieta Liderem 
Świata 

Wsparcie dla rodzin 
w czasach pandemii 

Całość zadania: ok. 
20 000,00 zł  
W tym 8 000,00 zł wkład 
osobowy własny 
Stowarzyszenia.    
 

Wsparcie dla osób w szczególny 
sposób dotkniętych pandemią wirusa 
COVID-19. Pomoc osobom, które 
utraciły pracę poprzez ich ponowną 
aktywizację zawodową. Pomoc 
osobom, w trudnych sytuacjach 
rodzinnych poprzez organizację 
wideo-spotkań z prawnikiem, 
psychologiem, kuratorem sądowym, 
policjantem, lekarzem rodzinnym. 

Mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej i okolic 

Roczne 

 Teen Challenge Dni Nowej Szansy w 
Dąbrowie Górniczej 

11 600zł (4 otwarte 
spotkania trzeźwościowe 
x 2 900zł) 
 

Uświadomienie mechanizmów 
prowokujących uzależnienie, oraz 
wielopłaszczyznowych zagrożeń 
wynikających z uzależnienia w 
osobach pozostających w nałogu, 
wzbudzenie nadziei na możliwość 
prowadzenia satysfakcjonującego 
życia w trzeźwości i zmotywowanie do 
podjęcia działań mających na celu 
wyjście z uzależnienia 

60 osób (4 spotkania x90 
osób) 
 

Roczne 

Teen Challenge Chrześcijański 
Punkt Konsultacyjny 

22 560zł (96 spotkań w 
roku tj. po 4 spotkania 

Udzielanie pomocy i wsparcia ludziom 
uzależnionym, współuzależnionym, 

192 osoby (12 miesięcy x 16 
osób) 

Roczne 
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w DG przy ul. 
Łukasińskiego 7 
oraz w Domu 
Kultury w 
Ząbkowicach przy 
ul. Chemicznej 2 

miesięcznie w każdej z 
dwóch lokalizacji x 235zł) 

DDA, bezdomnym, kobietom które 
doświadczyły różnych form przemocy 

Teen Challenge Grupa Wsparcia 12240zł (48 spotkań w 
roku tj. 4 spotkania w 
miesiącu x 255zł) 

Udzielanie wsparcia w formie 
grupowych spotkań dla osób 
zmagających się z uzależnieniem i  
współuzależnionych, pokazujących 
różne sposoby radzenia sobie z 
problemem uzależnienia, umacnianie 
motywacji do prowadzenia życia w 
trzeźwości 

576 osób (12miesięcy x 4 
spotkania x 12 osób) 

Roczne 

Teen Challenge Readaptacja i 
aktywizacja 
społeczna osób 
wychodzących z 
uzależnienia, 
wykluczonych 
społecznie i 
współuzależnionych  
 

6600zł (24 spotkania w 
roku) 

Aktywizacja społeczna i ułatwienie 
powrotu do normalnego życia w 
społeczeństwie osobom dotkniętym 
wykluczeniem społecznym, 
wychodzącym z uzależnienia, przez 
organizowanie warsztatów i 
treningów z zakresu umiejętności 
społecznych, organizowanie projekcji 
filmowych, prelekcji, szkoleń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

192 osoby ( 24 spotkania x 8 
osób) 

Roczne 
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Obszar: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Wydział Polityki Społecznej 
 

Stowarzyszenie 
Dar serca 

Świetlica 

środowiskowa       

KRAINA PRZYJAŹNI 

 

Ogółem- 120.000,00 
dotacja - 96.000,00 
wkład własny -

24.000,00 

Cel główny 
Zorganizowanie dla minimum                         
20 dzieci warunków bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego    w świetlicy 
środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI 
funkcjonującej jako placówka 
wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej. 
Cele szczegółowe 
Wyrównywaniu szans dzieci  i 
młodzieży w procesie edukacji  i 
startu życiowego. 
Wdrażanie wychowanków do 
przestrzegania zasad współżycia 
społecznego. 
Wyrównywanie deficytów 
rozwojowych, podwyższanie 
sprawności intelektualnej 
wychowanków. 
Eliminowanie przyczyn i przejawów 
utrwalonych zaburzeń zachowań 
utrudniających dziecku realizację 
zadań życiowych 

Działania zaplanowane w 
ramach projektu ,,Świetlica 
środowiskowa KRAINA 
PRZYJAŹNI” adresowane są  do 
grupy  minimum   20 dzieci                       
w wieku 6-14 lat z rodzin  
potrzebujących wsparcia   i 
pomocy. 
 

Roczne 

Stowarzyszenie 
Małolat 

Placówka wsparcia 
dziennego w formie 
specjalistycznej 

Dotacja – 80.000 
Środki własne – 4000 
Wkład osobowy – 20.000 

Prowadzenie świetlicy specjalistycznej 

„ Małolat’’ dla dzieci i młodzieży w 

wieku 7 – 16  lat z Dąbrowy Górniczej 

wymagającej wsparcia w zakresie 

Proponowane zadanie 

adresowane jest do dzieci 

wykazujących cechy 

niedostosowania społecznego, 

Roczne 
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poprawy funkcjonowania społecznego 

i emocjonalnego w zakresie 

wspierania rodziny. Celem 

nadrzędnym projektu będzie poprawa 

społecznego i emocjonalnego 

funkcjonowania dzieci i młodzieży 

wymagającej specjalistycznego 

wsparcia oraz przeciwdziałanie 

patologiom społecznym i 

uzależnieniom od alkoholu i 

narkotyków wśród dzieci i młodzieży 

poprzez powołanie placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej. 

 

mających problemy 

emocjonalne, wywodzących 

się z rodzin dysfunkcyjnych, 

borykających się z problemami 

wychowawczymi oraz 

nierzadko z problemem 

uzależnienia jednego lub 

obojga rodziców od alkoholu 

lub narkotyków. 

Doświadczenie beneficjenta w 

realizacji zadania publicznego 

wskazuje, iż z uwagi na 

złożoność problemów i 

deficytów z jakimi dzieci 

trafiają do świetlicy warunkuje 

konieczność adresowania go 

do dzieci mających trudności 

w nauce, przejawiających 

trudności  w zachowaniu, 

zagrożonych problemem 

uzależnienia oraz 

niedostosowaniem 

społecznym i demoralizacją. 

Średnia ilość odbiorców to ok. 

40/50 osob 

Fundacja Godne 
Życie 
 

Akademia Gry i 
Zabawy  
 

Ogółem- 110 000,00 
dotacja - 100 000,00 
wkład własny - 10 
000,00 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
zorganizowanej opieki wychowawczej 
umożliwiającej wszechstronny rozwój 
psychospołeczny poprzez 

Projekt jest skierowany do 
dzieci i młodzieży w wieku 6 – 
18 lat, zamieszkujących 
dzielnicę Gołonóg w Dąbrowie 

Roczne 
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prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego w dzielnicy Gołonóg (ul. 
Prusa 3) funkcjonującej zgodnie z 
ustawą o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. 
 

Górniczej, w której kumulują 
się czynniki marginalizacji 
społecznej. Podopieczni 
pochodzą z rodzin 
dysfunkcyjnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Wychowują się w rodzinach 
wielodzietnych, w rodzinach 
alkoholików, w rodzinach 
niepełnych borykających się z 
problemami bezrobocia, 
ubóstwa. 

 
Fundacja Godne 
Życie 
 

Akademia 
Wyobraźni 
Dziecięcej   

Ogółem- 110 000,00 
dotacja - 100 000,00 
wkład własny - 10 
000,00 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
zorganizowanej opieki wychowawczej 
oraz wykształcenie niezbędnych 
umiejętności interpersonalnych  osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w wieku 6-18 lat z terenu 
Dąbrowy Górniczej poprzez 
kompleksowe działania aktywizujące 
społecznie i zawodowo, naukę 
przedsiębiorczości oraz rozwój 
zainteresowań uzyskiwany w ramach 
zajęć tematycznych w Placówce 
Wsparcia Dziennego w dzielnicy 
Gołonóg (ul. Łączna, Spisaka, Sadowa) 
funkcjonującej zgodnie z ustawą o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Uczestnikami projektu będą 
dzieci i młodzież w wieku 6-18 
lat tj. pochodząca ze 
środowisk odznaczających się 
różnymi patologiami 
społecznymi (m.in. 
alkoholizmem, przemocą, 
bezrobociem i ubóstwem).  
Ponieważ cały czas 
prowadzimy działania 
profilaktyczne na terenie 
Dąbrowy Górniczej, jesteśmy 
zorientowani jak funkcjonują 
nasi podopieczni. Głównym 
ich problemem, poza 
dysfunkcjonalnymi rodzinami 
jest niekonstruktywne 
zagospodarowanie czasu 
wolnego. Najbardziej 
rozpowszechnioną 
aktywnością jest szeroko 

Roczne  
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pojęte włóczęgostwo po 
ulicach Dąbrowy Górniczej w 
grupie rówieśników i 
realizowanie pomysłów, które 
najczęściej nie są zgodne z 
prawem. 

Fundacja Godne 
Życie 
 

Dziecięca Fabryka 
Kreatywności 

Ogółem- 110 000,00 
dotacja - 100 000,00 
wkład własny - 10 
000,00 

Celem projektu jest wspieranie dzieci 
oraz ich rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych a tym 
samym przeciwdziałanie patologiom 
społecznym poprzez prowadzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego w 
dzielnicy Centrum funkcjonującej 
zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
 

Uczestnikami programu będą 

dzieci w wieku 6-14 lat oraz 

młodzież 15-18 lat tj. 

uczęszczające do szkoły 

podstawowej, gimnazjum, 

szkoły średniej, z terenu 

Dąbrowy Górniczej (Centrum, 

Mydlice).  

Podopieczni pochodzą ze 

środowisk, w których 

współwystępuje wiele 

czynników składających się na 

patologię rodziny: choroba 

alkoholowa (jednego, bądź 

obydwojga) rodziców, choroba 

psychiczna, upośledzenie 

umysłowe, przemoc domowa i 

bezrobocie.  

Warunki w jakich żyją nasi 
podopieczni sprawiają, że 
dzieci te podlegają wadliwej 
socjalizacji. 
 
 

Roczne 
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Obszar: Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Wydział Polityki Społecznej 
 

Fundacja Godne 
Zycie 

Udzielanie 
nieodpłatnej 
pomocy prawnej 
zgodnie z ustawą z 
dnia 5 sierpnia 2015 
r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej 
oraz edukacji 
prawnej w 
punktach na ul. 
Wybickiego, 
Skibińskiego i 
Chemicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z ustawą Celem ogólnym jest zapewnienie 

lepszego dostępu do informacji 

prawnej i usług prawniczych, w tym 

dostępu do pomocy prawnej dla osób 

znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać,́ wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości.  

Zgodnie z ustawą Roczne 
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Obszar: Działania na rzecz osób starszych 

Wydział Polityki Społecznej 
 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Punkt 
Informacyjno-
Konsultacyjny dla 
Seniorów 
 

ogółem całość  
zadania: ok. 20 000 zł 
w tym: 
- dotacja: 18 500 zł, 
- wkład własny: 1 500 zł 
osobowy / rzeczowy         

- współpraca z Radą Seniorów i 
wsparcie logistyczne Rady Seniorów, 
promocja jej działalności, 
organizowanie spotkań z 
mieszkańcami 
- pomoc w załatwianiu trudnych 
spraw, w tym: kierowanie do 
odpowiednich instytucji, wypełnianiu 
niezbędnych wniosków, 
konstruowaniu pism, uzyskaniu 
informacji na temat przysługujących 
ulg i uprawnień itp., 
- organizowaniu bezpłatnych 
konsultacji i poradnictwa z zakresu 
prawa, administracji publicznej, 
zdrowia i opieki, mieszkalnictwa, w 
tym organizowanie spotkań z 
prawnikiem, pracownikami zus, 
pomocy społecznej, administracji 
publicznej i innymi specjalistami 
zgodnie z występującymi potrzebami, 
-pozyskiwanie i przekazywanie 
informacji o usługach       
i ofertach przeznaczonych dla 
Seniorów w mieście oferowanych 
przez organizacje  pozarządowe, firmy, 
instytucje itp. 
- prowadzenie portalu informacyjnego 
dla Seniorów www.seniorzy.dabrowa-

Dąbrowscy Seniorzy (osoby 
60+), ich opiekunowie, rodzina 
i tp. ok. 220 osób rocznie 

Roczne 

http://www.seniorzy.dabrowa-gornicza.pl/
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gornicza.pl, 
- tworzenie bazy klubów Seniora, 
Uniwersytetów III-go Wieku i innych, 
-promocja dobrych praktyk na rzecz 
Seniorów, 
- dbanie o pozytywny obraz 
środowiska senioralnego w mediach i 
opinii publicznej, 
- współpraca z dąbrowskimi 
przedsiębiorcami, zachęcanie ich do 
działalności na rzecz Seniorów i 
przekazywanie o tym informacji. 
 

 

Stowarzyszenie 
Razem w 
Przyszłość 

Dąbrowski Dzień 
Seniora 

ogółem całość 
zadania:  25 000,00 zł 
w tym: 
- dotacja  20 000,00 zł 
- wkład własny 
osobowy i rzeczowy 
5000,00 zł 
 
 

Celem głównym realizacji zadania 
publicznego jest  wzmocnienie roli  i 
znaczenia Seniora w społeczności 
lokalnej poprzez pokazanie wielkiego 
potencjału, siły i możliwości 
dąbrowskich Seniorów poprzez ich 
uczestnictwo  w organizowanych 
wydarzeniach podczas obchodów Dnia 
Seniora w Dąbrowie górniczej 

Cele szczegółowe: 
 - łamanie mitów i stereotypów 
dotyczących starości, 
 - budowanie i promowanie 
pozytywnego wizerunku seniorów 
jako wartościowych członków 
społeczeństwa, 
 - włączanie Seniorów do aktywnego 
życia społeczności 

Grupa docelowa to seniorzy 

60+ (kobiety i mężczyźni), 

którzy potrzebują wzmocnić 

swoje kompetencje 

obywatelskie oraz motywację 

do uczestniczenia w 

kształtowaniu społeczności 

jako jednostki aktywne i 

współdecydujące o sprawach 

publicznych. To emeryci i 

renciści zamieszkujący na 

terenie Dąbrowy Górniczej. 

 
Planowana liczba osób - ok. 
1000/1500 uczestników 

Roczne 

http://www.seniorzy.dabrowa-gornicza.pl/
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lokalnej, 
 - przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji życia 
seniorów, 
 - zwiększenie dostępności seniorów 
do dóbr kultury, sportu i rekreacji, 
 - integracja międzypokoleniowa  
dąbrowskich seniorów , 
 - propagowanie właściwych wzorców 
spędzania czasu wolnego, 
 - promowanie idei aktywnego i 
zdrowego stylu życia oraz starzenia 
się,  
 - ukazanie Dąbrowy Górniczej jako 
miasta przyjaznego seniorom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


