
Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu profilak tyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok 

 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem”  
przyznaję dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów: 

1.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – prowadzenie świetlicy 
środowiskowej „Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 44.000,00 zł. 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – 
prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Wilków” w Koninie ul. 
Kamienna 28 –kwota dotacji 49.000,00 zł. 

3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Dmowskiego 2, - kwota  
dotacji 40.000,00 zł. 

4.  Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Staromorzysławska 1, - kwota 
dotacji 40.000,00 zł. 

5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – 
prowadzenie świetlicy środowiskowej „Pątnów” z doŜywianiem w Koninie ul. 
Szeroka 8 – kwota dotacji 45.000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie „Teraz MłodzieŜ” w Koninie  – prowadzenie świetlicy 
środowiskowej  z doŜywianiem „Kolorowa Akademia” w Koninie ul. Goździkowa 2 – 
kwota dotacji 40.000,00 zł. 

7. Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” – prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Przemysłowa 21 – kwota dotacji 
34.000,00 zł. 

8. Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie – 
prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Dziewiątka” w Koninie ul. 
Fikusowa 8 – kwota dotacji  29.000,00 zł. 

9. Stowarzyszenie MłodzieŜowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – 
prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Fikusowa 10 
kwota dotacji 29.000,00 zł. 

10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – 
prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Ognisko Pracy Pozaszkolnej” 
w Koninie ul. Powstańców Styczniowych 2 –kwota dotacji  40.000,00 zł. 

 
 

W celu realizacji zadania „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w 
ramach Niebieskich Kart” – przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Inicjatyw 
Obywatelskich Konin ul. PCK 13 – kwota dotacji 30.000,00 zł. 
 

 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z 
rodzin zagroŜonych problemem uzaleŜnienia” – przyznaję dotację celową dla Fundacji 
Mielnica w Koninie ul. Szpitalna 43  – kwota dotacji 12.000,00 zł. 
 

 
 
 
 



W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii zimowych z programem 
profilaktycznym, z doŜywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z 
problemem uzaleŜnienia i przemocy” – przyznaję dotację celową dla następujących 
organizacji i podmiotów: 

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica  
środowiskowa „Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica  
socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie ul. Wyszyńskiego 35 – kwota  
dotacji 5.000,00 zł. 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – 
miejsce półkolonii Klub Hutnik w Koninie – kwota dotacji 5.000,00 zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – 
miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie ul. L. Staffa 5 – kwota dotacji 
5.000,00 zł. 

5. Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie – miejsce 
półkolonii Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8 – kwota dotacji 
5.000,00 zł.  

 
 

W celu realizacji zadania „Pomoc Ŝywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa 
Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z 
innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, 
magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania Ŝywności dla osób z problemem 
uzaleŜnienia” – przyznaję dotację celową dla Banku śywności w Koninie ul Przemysłowa 
124D – kwota dotacji 20.000,00 zł. 

 
 

 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin 
dotkniętych problemem narkotykowym”  – przyznaję dotację celową dla Stowarzyszenia 
MONAR Zarz ąd Główny w Warszawie – miejsce realizacji zadania Konin ul. Okólna 54 – 
kwota dotacji 85.000,00 zł. 
 
                            

Prezydent Miasta Konina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość zgodna z Zarządzeniem Nr 235/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 
30.12.2009r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani. 


