Uchwała ni!;:łlą,ll/./l$!illg/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia:$2.(l:śigżg.;.2018
(

r.

w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z 2018 r. poz. poz 450, 650 i 723), uchwalasię, co
następuje:

g l. Ogłasza się otwarty
z zakresu:

konkurs

ofert
ofert

na realizację zadań publicznych w 2018 r.

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturowej;
2) pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuadi życiową oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; oraz z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3) działalności wspomagaJącel
rozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz z zakresu
działalności na rzecz organizadi pozarządowych;
4) oświaty i wychowania.
$ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały.
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

OGŁOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. l ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018
r. poz- 450, 650 i 723), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłaszaotwarty konkurs ofert.

1. Rodzajezadań i wysokośćśrodków publicznych przeznaczonychna ich realizację

l

Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradyc=ji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturową .
Oczekiwane są oferty, których głównym celem jest upamiętnienie i uświetnienie
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, umożliwiające liczny udział
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.
Powinny to być projekty pojedynczych imprez lub odbywających się cyklicznie, których
zadaniemjest kształtowanie postaw patriotycznych, zwłaszcza młodzieży, poszerzanie
świadomości narodowej oraz wiedzy historyczną na temat wydarzeń towarzyszących

odzyskaniuprzezPolskępaństwowościw 1918r.
ładz ą suma dotacji do t)odziału t)omiedzy wvłonionvch
22 100,00 zł.

w konkursie oferentów:

2 Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Oczekiwane są oferty, których głównym celem będzie integracja osób niepełnosprawnych
oraz integracja rodzin i osób w trudnej sytuac:ji życiowej. Zleceniodawca spodziewa się
ofert zakładających spotkania i imprezy integracŃne, również o charakterze kulturalnym
czy sportowym, dostosowanedo możliwości osób niepełnosprawnych.
Oferty można składać w dwóch zakresach:
1) zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiową oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób;
2) zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Łączna suma dotacji do podziału: 21 890.00 zł.
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Zadania z zakresu działalności wspomagayącą rozwq wspólnot i społeczności lokalnych.
Oczekiwane są oferty, których celem jest tworzenie i umacnianie lokalną wspólnoty oraz
poszerzanie lokalnej więzi, a także wzmacnianie obywatelskiej aktywności.
Oczekiwane są także oferty promujące działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, np. organizacja wydarzeń promujących organizacje pozarządowe czy
szkolenia rozwijające ich kompetencje.
Łączna suma dotacji do podziału: 46 500.00 zł.
4. Zadanie z zakresu oświaty i wychowania.
Oczekiwane są oferty, których celem są szkolenia z różnych dziedzin wiedzy,
np. warsztaty, zwłaszcza dla młodzieży, rozwijające umiejętności społeczne, kształtujące
postawy patriotyczne, pro obronne; działania edukacyjne poszerzającewiedzę z zakresu

l

prawa, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, komunikacji
społeczną,
kształtowania ładu przestrzennego, ekologii; działania edukacŃne na rzecz popularyzacji
wiedzy ekologicznej,
szkolenia i warsztaty dla rodzin - wspierające ich edukację;
szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnychi ich rodzin; szkolenia i warsztaty dla
osób w wieku emerytalnym, pozwalające nabywać im nową wiedzę i nowe umiejętności.
Łączna suma dotacji do podziału: 47 730,00 zł.

11. Szczegółowe zasady przyznawania

dotacji

l

Dotacja przyznawana jest w formie wsparcia finansowego.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
3 Każdy z podmiotów uczestniczących w konkursie może złożyć nie więcd niż 3 oferty.
4. Jeśli kwota wnioskowanq dotacji okazałaby się inna niż kwota dotacji przyznanej
w wyniku wyboru oferty konkursowej, uczestnicy konkursu są zobowiązani do aktualizacji
oferty w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia.
5. Wymagany jest wkład osobowy
praca społeczna (członków) Oferenta, a także
świadczenia wolontariuszy o wartości co najmniej 10 proc. wartości całego zadania.
6. W ramach dotaclji będą Hlnansowanewyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją
zadania.
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111.Termin i warunki realizacji zadania

l

Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskiej i kulturowej zostanie
wykonane najpóźniej do dnia 25 listopada 2018 r. Zadanie polegające na organizacji
spotkania bożonarodzeniowego zostanie wykonane najpóźnią do dnia 16 grudnia 2018 r.
Pozostałe zadania zostaną wykonane najpóźnią

2

Zadanie

musi

być

zrealizowane

do dnia 3 1 paździemika 201 8 r.

wyłącznie

na

rzecz

mieszkańców

Powiatu

Pruszkowskiego. Oczekiwane są oferty adresowane do dużą liczby odbiorców
i uczestników -- powyżej 100 osób z co najmniej 2 gmin Powiatu Pruszkowskiego.
3

Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie

4

współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski w wydawanych przez
siebie publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swojej stronie
intemetowej i przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę.
Składający ofertę powinien przedstawić:
1) kompletnie wypełnioną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizac:ji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1300) zawierającą:

a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji, w tym
informację o liczbie beneficjentów z poszczególnychgmin Powiatu Pruszkowskiego,
a także określenie liczby

mieszkańców

Powiatu Pruszkowskiego,

którzy będą

odbiorcamii organizacjamiwydarzeńlub imprez związanychz realizac:jązadania,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem
wysokości dotacji, która nie może przekroczyć 90 proc. kosztów całego zadania,
d) udokumentowana informację o posiadanych przez organizację zasobach kadrowych
zapewniających wykonanie zadania;
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2) załączniki do oferty w postaci:

a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji działalności,
b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.
5 Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami ]ub kopiami poświadczonymi za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli.

l\( Termin składania ofert

l
2.

3.

Temlin składania ofert upływa 25 czerwca 2018 r., o godz. 16.00.
Oferty należy składać w kancelarii
Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie,
ul. Drzymały 30, w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić dopisek: ,,Otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych-- Biuro ZarząduPowiatu"
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

V. Termin i kryteria wyboru ofert
1. Rozstrzygnięciekonkursu ofert nastąpido dnia 31 lipca 2018 r. i zostanieopublikowane
w Biuletynie Informacji Publiczną, na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie
internetowej Powiatu Pruszkowskiego.

2. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie
wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności

i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys
przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo, w sposób przejrzysty,
umożliwiający prawidłowe odczytanie.
3. Stosowane będą następujące kryteria ocen:
1) koszty realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem wkładu finansowego
wnoszonego przez organizac=jędo projektu oraz uwzględnieniem wkładu osobowego,
2) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
3) proponowana jakość wykonania zadania i udokumentowane kwalifikacje osób, przy
udziale których będzie realizowane zadanie;

4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych w przeszłości
w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizaqi zadań podobnego typu;
6) atrakcyjność zadania;
7) dodatkowo premiowane będą oferty:
a) wspólne, złożone przez co najmnią dwa podmioty,

b) zakładającerealizację zadania, którego odbiorcami lub uczestnikamibędą
mieszkańcyco najmniej dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego,w liczbie co
najmniej 100 osób (łącznie uczestników i beneficjentów),
c) zakładającerealizację zadania na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
4. Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracŃnego, od której służy odwołanie.

VI. Informacje o realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prmvadzącedziałalność pozytku publicznego w latach 2017- 2018
1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiegoinformuje, że jest to drugi w 2018 r. otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych.

2. W pierwszym konkursie w 2018 r. wybrane zostały następująceoferty oraz przyznane
dotacje

1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowo, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskiej i kulturową
a) Stowarzyszenie,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Drogi do niepodległości -- manewry
wojsk rekonstrukcyjnych oraz piknik patriotyczny z przeglądem GRH i Ćwiczeniami
przed deHiladą100.lecia odzyskania niepodległości -- Raszyn 2018" 8 500,00 zł,
b) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Koncert upamiętniający
wydarzenia i osoby w dniach następnych po wprowadzeniu stanu wojennego na

tereniePolski pt. ,,13gmdnia -- zbliża się kolana rocznica" 2 200,00zł,
c) Pruszkowskim Stowarzyszenie

Patriotyczne,

oferta pn. ,,Powiatowy

konkurs

historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw Powiecie
pruszkowskim"- 4 400,00 zł,
d) Chorągiew Stołeczna ZHP Hu6lec Pmszków, oferta pn. ,,XXXlll Rajd Szlakiem
Naszej Historii -- 1918-2018" -- 5 000,00 zł,

2) z zakresu działalnościwspomagające rozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
a) Stowarzyszenie ,,Związek Podkowian", oferta pn. ,,Spektakl teatru amatorskiego

z PodkowyLetniej pt. ,,Prą#dz/ewa/ec" - 1 800,00zł,
b) Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. ,,Akademia
SpołecznieAktywnych Powiatu Pruszkowskiego" -- 5 900,00 zł,

3) z zakresupomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudną sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej, oferta pn. ,,impreza kulturalno-integracyjna z okazji
święta Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie św. Ojca Pio" -- 6 050,00 zł,

b) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w
Pruszkowie,
oferta
pn.
,,Warsztaty
z niepełnosprawnością intelektualną -- ll edycja"

teatralne
dla
6 620,00 zł,

dorosłych

osób

c) Stowarzyszeniena rzeczDzieci i Osób z Niepełnosprawnością
,,SzlakiemTęczy",
oferta pn. ,,IV wakacyjne warsztaty terapeutyczne" - 16 840,00 zł,
d) Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywne lato.
Pilotażowy program specjalistycznychzajęćterapeutyczne-rekreacyjnychdla dzieci ze
spektmm autyzmu, zespołem Aspergera i zaburzeniami całościowymi" 10 400,00 zł,

4) z zakresuochronyi promocji zdrowia:
a) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Sportowa dieta dla
młodych koszykarzy" 3 000,00 zł,
b) oferta wspólna pn. ,,Aktywnie iz apetytem po zdrowie", złożona przez:
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StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi RzeczypospolitejPolskiej Klub HDK
,,SercePruszkowa" oraz Pruszkowskie Stowarzyszenierodzin Abstynenckich ,,Soc:jus"

-- 9 000,00zł,

5) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Pruszkowie, oferta pn."Z muzyką za pan brat
niepełnosprawnych" -- 10 640,00 zł,

warsztaty z muzykoterapii dla osób

6) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie, oferta pn. ,,Szkolenie
młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej" -- 6000,00 zł,
b) Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie,oferta pn. ,,Aktywni

z piłką nożną -- aktywizacja sportowa dorosłych mieszkańcówpowiatu
pruszkowskiego poprzez cykliczne zajęcia piłki nożnej i udział w amatorskich
rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Mazowiecki PZN" -- 4000,00 zł,
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV Bieg charytatywny -- pobiegnjl z nami po sprawność" 10 000,00 zł,
d) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,PruszkówBasket Camp"
2500,00 zł,
e) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn."Lato z koszykówką dla

dzieciz powiatupruszkowskiego" 7500,00zł.
3. W 2017 r. otwarty konkurs ofert był ogłaszany dwukrotnie: w konkursie ogłoszonym

w dniu 19 stycznia 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 157/1336/2017
wybrane zostały następująceoferty oraz przyznane dotacje:
1) z zakresuoświaty i wychowania:
a) Fundacja ,,Upstarter", oferta pn. ,,Skutecznedziałanie w 7 krokach" -- 7000 zł,
b) Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. ,,Książka
jeden
z największych cudów naszej cywilizacji" -- 10 000 zł,
2) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół", oferta pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch -150. rocznica TG "Sokół"
3000 zł.
b) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków,oferta pn. ,,Soboty z koszykówką
w Powiecie Pruszkowskim" 10 000 zł,
3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego:
a) StowarzyszenieEdukatorów Zywieniowych ,,Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy",
oferta pn. ,,Warsztaty żywieniowe dla młodzieży szkół średnich" -- 5000 zł,
b) oferta wspólna: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Pruszkowskim Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Socjus", oferta
pn. ,,Krew ratuje życie -- podarul serce,nie trzeba nic więcej" -- 6000 zł,
4) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobomw tmdnej sytuacji
życiową

oraz

wyrównywania

szans tych

rodzin

i osób, działalności

na rzecz

osób

niepełnosprawnych:

a) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków,oferta
pn. ,,Pielgrzymka dla niewidomych i słabowidzących" 7400 zł,
b) Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskie, oferta
pn. ,,Impreza kulturalno-integracyjna z okazji święta patrona Domu Pomocy
Społeczną Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Brwinowie, św. Ojca Pio" -- 6050 zł,
c) Fundac:ja ,,Toto Animo", oferta pn. ,,Spacery po Powiecie Pruszkowskim -- mini
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przewodnik od osób z autyzmem" 10 000 zł,
d) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnychi ich rodzin
z Powiatu Pruszkowskiego" 5550 zł,

e) Krajowe Stowarzyszenie,,Przyłączsię do nas", oferta pn. ,,Integracgnaimpreza
sportowo-rekreacŃna MIODOBRANIE 2017" 6000 zł,
5) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowo, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :
a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. ,,Trwałe upamiętnienie
bohaterów Ziemi Pruszkowskiej oHtarzbrodni katyńskiej" -- 10 000 zł,
b) Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Powiatowy konkurs
historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pruszkowskim"
4UUU Z{,

c) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Przez wieki do niepodległości
Piknik Patriotyczny upowszechniający tradycje polskiego oręża i walk o suwerenność
RP na przedpolu stolicy, Raszyn 201 7" -- 3000 zł,

d) TowarzystwoPrzyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie",oferta
pn. ,,Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 1.0" -- 4000 zł,
e) Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. ,,Złaz rodzinny wraz
z festiwalem klasycznej piosenki harcerskiej z okazji 135. rocznicy urodzin Ignacego

Kozielewskiego"-- 4000,00zł,
6) z zakresudziałalności wspomagalącelrozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

a) oferta wspólna: Forum Organizacji PozarządowychPowiatu Pruszkowskiego oraz
Brwinowskie StowarzyszenieRodzin Abstynenckich ,,Szansa",oferta pn. ,,Rozwój
działalności Powiatowego Centmm Dialogu Społecznego w Pruszkowie" -- 7000 zł,
b) oferta wspólna: Forum Organizacji PozarządowychPowiatu Pruszkowskiego oraz
Brwinowskie StowarzyszenieRodzin Abstynenckich ,,Szansa",oferta pn. ,,Akademia
SpołecznieAktywnych Powiatu pruszkowskiego 2017" - 10 000 zł,
7) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie", oferta pn. ,,Dziedzictwo
przyrodnicze i ład przestrzenny w dolinie Utraty" 3500 zł.
4. W konkursie ogłoszonym w dniu 18 maja 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego nr 180/1460/2017 wybrane zostały następujące oferty oraz przyznane
dotacje:

1) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudną sytuacji

życiową oraz wyrównywaniaszans tych rodzin i osób, działalnościna rzecz osób
niepełnosprawnych:
a) Polski Związek Niewidomych

Okręg Mazowiecki

Koło

Pruszków, oferta

pn.,,Opłatek dla niewidomych i słabowidzących'' -- 5 400,00 zł (135 paczek
o wartości 40 zł każda).
b) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
wPruszkowie,
oferta
pn.
,,Warsztaty
teatralne
dla
dorosłych
osób
z niepełnosprawnością intelektualną"
3580,00 zł (500,00 zł na zakup materiałów
oraz 3080,00 - dla prowadzącego za 44 godziny x 70 zł),
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV wakacŃne warsztaty terapeutyczne" - 6020,00 zł,
2) z zakresu działalności wspomagalącej rozwq wspólnot i społeczności lokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
6

a) Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pmszków, oferta pn. ,,Szkolenie liderów
młodzieżowych fundamentem wolontariatu" -- 2000,00 zł,

b) StowarzyszeniePrzyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. ,,Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnych: Nadarzyn i Raszyn -- Razem dla Kościuszki" -- 4000,00 zł,
c) Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. ,,Publikacja
- Logika pisania ofert dla organizacji pozarządowych" -- 4000,00 zł,

d) TowarzystwoPrzyaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie",oferta
pn. ,,AleksanderJanowski i inni

Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 2.0"

3000.00 zł.
3) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Fundac:ja Upstarter, oferta pn. ,,Warsztaty ze skutecznej komunikac:ji
interpersonalnej oraz warsztaty Skuteczne działanie w 7 krokach 2.0" 6680,00 zł,
b) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Ku pamięci naszą -- warsztaty popularyzująceważne
wydarzenia historyczne" -- 4400,00 zł,
4) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie", oferta pn. ,,Dziedzictwo
przyrodnicze w dolinie Utraty 2.0 -- wzdłuż Utraty: od Paszkowa do Pruszkowa" - 6490,00 zł,
5) z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy", oferta pn. ,,Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla
podopiecznych Szlakiem Tęczy" 10 000,00 zł.

