
 
OGŁOSZENIE 

Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  
Nr KZP/ZS/III/14/2011 na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”.  

 
 

Lista podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji w 2012 roku.  

Lp. Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania 

Przyznana 
wysokość 

dotacji  
w zł 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Caritas Diecezji Radomskiej 

26-604 Radom, 
ul. Kościelna 5 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

25.000,- 

2.  

Stowarzyszenie Katolicki 

Ruch Antynarkotyczny 

KARAN 
26-610 Radom 

ul. Reja 5/1 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

22.000,- 

3. 

Zgromadzenie Sióstr  

św. Michała Archanioła 
38-430 Miejsce Piastowe 
ul. Ks. Br. Markiewicza 22 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

45.000,- 

4. 

Oratoryjne Stowarzyszenie 

„Radość“ 
26-600 Radom 

ul. Grzybowska 22 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

13.000,- 

5. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci. Zarząd 

Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego w 

Warszawie. Oddział 

Powiatowy w Radomiu 
26-600 Radom 

ul. Malczewskiego 20b 

 
 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

38.000,- 

6. 

Radomskie Towarzystwo 

Dobroczynności 
26-600 Radom 

ul. Plac Jagielloński 15 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

13.000,- 

7. 

Caritas Palotyńska Prowincji 

Chrystusa Króla. 

Stowarzyszenie 

Apostolstwa Katolickiego 

o/Radom 
26-606 Radom 

ul. Młodzianowska 124 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

20.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista podmiotów odrzuconych z przyczyn formalnych 

Lp. 

 
Nazwa i adres oferenta 

 
Tytuł zadania 

1. 2. 3. 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka M.B 

Częstochowskiej 
26-600 Radom 

ul. Warneńska 10 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

2.  

Stowarzyszenie  

„Sami dla Siebie” 
26-600 Radom 

ul. Warszawska 3 
 
 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

3. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerskiego Klubu 

Turystycznego „BRA-DE-LI“ 
26-600 Radom 

ul. Sandomierska 14 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

4. 
Fundacja „Chcę i Mogę“ 

26-600 Radom 
ul. Struga 1 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

5 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niewidomym i 

Niedowidzącym „Nadzieja“ 
26-600 Radom 

ul. Struga 86 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

6.  

Stowarzyszenie  

Słoneczny Dom 
26-600 Radom 
ul. Kolberga 19 

Wspieranie  wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub 

socjoterapeutycznej dla dzieci  
i młodzieży w 2012 roku”. 

 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Radomia  
                    (-) 
     Andrzej Kosztowniak  


