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TABELA 3  – TRYB „MAŁYCH GRANTÓW” W 2016 ROKU: OFERTY, DOTACJE I REZULTATY 

 

 
Nazwa organizacji 

 

 
Forma prawna 

 
Nazwa zadania 

 
Miejscowość 

 
Kwota dotacji 

 
Rezultat realizacji zadania 

 

 
Liczba beneficjentów 

 

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 
 

Uczniowski Klub Sportowy 
Koźmianianka  
w Koźminku 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Koźminek 8 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

brak danych 

Fundacja Zawsze Razem  
w Kołacie 

fundacja Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Kołata 2 300,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

2 

Klub Sportowy Gwardia  
|w Pile 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 

Piła 5 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  

25 



2 
 

szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kolejorz  

w Poznaniu 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Poznań 8 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

50 

Klub Sportowy  
AZS AWF  

w Poznaniu 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Poznań 8 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

34 

Klub Sportowy Posnania  
w Poznaniu 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 

Poznań 9 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej 
w procesie szkolenia w 
kategorii junior młodszy- 
przygotowanie do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

23 



3 
 

Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie 
w Kaliszu 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy i 
specjalistyczną odzież 
sportową na potrzeby 
szkoleniowe w kategorii 
junior młodszy w 
dyscyplinach objętych 
Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Kalisz 5 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

12 

Rugby Klub Sparta  
w Jarocinie 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Jarocin 5 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

25 

Mysliwski Klub Sportowy Diana  
w Poznaniu 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 
szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 

Poznań 3 500,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

10 

Koniński Klub Piłkarstwa 
Kobiecego Medyk w Koninie 

stowarzyszenie Doposażenie w sprzęt 
sportowy  
i specjalistyczną odzież 
sportową  
na potrzeby 

Konin 5 000,00 zł - zakup sprzętu oraz odzieży 
sportowej wykorzystywanej  
w procesie szkolenia  
w kategorii junior młodszy 
- przygotowanie  

63 



4 
 

szkoleniowe  
w kategorii junior 
młodszy  
w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży w 
sportach letnich 
 

do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 2017 

 

RAZEM: 58 800,00 zł 

 

DEPARTAMENT ZDROWIA 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Jana Chrzciciela 

podmiot kościelny 
Wiara przodków i wiara 

w siebie 
Murzynowo Kościelne 9 248,00 zł 

realizacja zajęć 
socjoterapeutycznych (4 
spotkania dla dwóch grup 
wiekowych po 1,5 
godzinie);organizacja wyjazdu 
dla uczestników do Krakowa i 
Częstochowy; poznanie 
historii miast i okolic; 
budowanie pozytywnego 
obrazu siebie; zwiększenie 
poczucia własnej wartości, 
zaspokojenie poczucia bycia 
ważnym; 

30 
 
 
 
 
 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy 
SOKÓŁ 

stowarzyszenie 
Zielona szkoła- Łączy 
nas sport-nie używki! 

Granowiec 10 000,00 zł 

organizacja wyjazdu 
uczestników do Jastrzębiej 
Góry w charakterze zielonej 
szkoły; zakup nagród 
rzeczowych dla uczestników; 
realizacja warsztatów 
profilaktycznych (6 spotkań 
dla dwóch grup wiekowych po 
1 godzinie); udział w zajęciach 
sportowych i bezpośredni 
kontakt z przyrodą; 
rozbudzenie zainteresowań; 

45 
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budowanie pozytywnego 
obrazu siebie; nauka 
samodzielności i 
funkcjonowania w grupie; 

Uczniowski Socjoterapeutyczny 
Klub Sportowy Rodzice-

Dzieciom 
stowarzyszenie 

Mamo tato! Co ty na 
to?cz.II 

Gniezno 10 000,00 zł 

organizacja wyjazdu 
uczestników (rodziców i 
dzieci) do Dusznik Zdrój; 
zakup nagród  rzeczowych dla 
rodzin; realizacja 10 godzin 
programu edukacyjno-
profilaktycznego (4 
spotkaniaX1,5 godziny) dla 
każdego uczestnika; realizacja 
treningu umiejetności 
społecznych dla dzieci oraz 
treningu umiejętności 
rodzicielskich dla rodziców; 
zwiedzanie okolic i udział w 
zajeciach rekreacyjnych 
(wyjście na basen, pobyt w 
grocie solnej) 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolska Fundacja ETOH fundacja 
Profilaktyka FASD - 
wczesna edukacja, 
późniejsze efekty 

Poznań 10 000,00 zł 

realizacja 25 zajęć 
warsztatowych dla uczniów 
(każde zajęcia trwało 3 
godziny lekcyjne) o tematyce 
dotyczącej w szczególności 
Płodowego Zespołu 
alkoholowego i innych 
poalkoholowych uszkodzeń 
płodu; 

367 
 
 
 

 

RAZEM: 39 248, 00 zł 
  

 


