Wyniki otwartego konkursu ofert Nr 5/2018
ZADANIA W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ,
PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI
NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, UPOWSZECHNIANIA
I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ
DEMOKRACJI.
L.p.

Nazwa organizacji
biorącej udział
w konkursie

Tytuł zadania publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu

1. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania
a) Realizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących wiedzę o mieście i regionie.
Towarzystwo Miłośników
Powiatowy Konkurs
1.
Miasta Żory
„Co wiesz o Żorach”.

10.400,00 zł

b) Realizowanie różnych form zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania mieszkańców Żor.
Stowarzyszenie Formacja
2.
Taneczna „Reaktywacja
Akrobatyczne warsztaty taneczne Reaktywacji
2.400,00 zł
Żory”
Fundacja „TEANO”
Akademia Młodego Odkrywcy – cykliczne
3.
spotkania w ramach Festiwalu Nauki i Techniki
26.460,00 zł
Związek Harcerstwa
Oferta nie spełniła wymagań wskazanych
w ogłoszeniu konkursowym –
Polskiego Chorągiew
4.
„Harcerstwo wkręca!”
termin realizacji zadania
Śląska Hufiec Żory
niezgodny z ogłoszeniem
c) Realizowanie programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz związanych
z bezpieczeństwem mieszkańców miasta – nie wpłynęła żadna oferta.
d) Wspieranie działań na rzecz młodzieży żorskich szkół ponadpodstawowych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego –
nie wpłynęła żadna oferta.

2. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
a) Wspieranie programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej lub patriotycznej szczególnie upamiętniającej
100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Powstań Śląskich, przyłączenia Śląska do Polski oraz innych wydarzeń ważnych
dla miasta, regionu i kraju
Żorskie Stowarzyszenie
„Patriotyzm na co dzień i od święta”
Edukacyjno - Kulturalne
Majowe Święta w pieśni, poezji, prozie i sztukach
plastycznych (wiosna 2018 r.)
5.000,00 zł
5.
Konkurs poezji i prozy patriotycznej i żołnierskiej.
Konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej
(jesień 2018 r.)
Związek Harcerstwa
„Oblicza Ojczyzny” – edukacja obywatelska XXI
6.
Polskiego Chorągiew
6.000,00 zł
wieku.
Śląska Hufiec Żory
Związek Harcerstwa
Organizacja
100/100
nie otrzymała dofinansowania
7.
Polskiego Chorągiew
100 lat ZHP na 100 – lecie Niepodległości
ze względu na wyczerpanie środków
Śląska Hufiec Żory
Stowarzyszenie Inicjatyw
8.
Wilcze ścieżki – Czas Bohaterów
Harcerskich „Dębina”
14.000,00 zł

3. W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji
a) Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka – nie wpłynęła żadna
oferta.

