ZARZĄDZENIE Nr 40/2015
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym w 2015 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust.1, ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318 z 2014 r.
poz. 379, poz. 1072) art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz.
1138, poz. 1146) oraz § 15 ust 17 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łowicza z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016
przyjętego Uchwałą nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2011
roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 stycznia 2015 roku do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinach: wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku i przyznaje
się dotacje podmiotom i w wysokości określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania określonego w § 1 i przekazanie dotacji nastąpi na
podstawie umowy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskim portalu internetowym www.lowicz.eu.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2015
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 3 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

L.p.

1.

2.

Nazwa organizacji pozarządowej

Dziedzina/
Dyscyplina
/Zadanie

Miejski Uczniowski Klub Sportowy
„Pelikan”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

dziedzina: wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych szkoleniowotreningowych dla dzieci i
młodzieży
dyscyplina: piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Piłkarska”
Os. Tkaczew 1/25;
99-400 Łowicz

dziedzina: wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych szkoleniowotreningowych dla dzieci i
młodzieży
dyscyplina: piłka nożna
(szkółka dziecięca)

Zakres Realizacji Zadania
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla dzieci i
młodzieży różnych grup wiekowych dla przynajmniej 8 drużyn,
minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia
każdej drużyny będą odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90
min., w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min.,
organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowych, udział
we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek, uczestnik
szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania
ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na
uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków
Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla
dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel
główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle)
wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy –
ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi
zadaniami, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania
m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do
rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci
(chłopców i dziewcząt) w wieku od 4 do 9 roku życia, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia będą się
odbywały minimum dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6
latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie
aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości
rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom
prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności
psychoruchowej, uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma
obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich
pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich
Związków Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu

Wnioskowana
kwota
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

140.000

140.000

13.996,96

13.996,96

3.

4.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy
„Księżak” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99 – 400 Łowicz

Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

5.

Stowarzyszenie Młodzieżowa
Orkiestra Symfoniczna „Sonus”
ul. Podrzeczna 20
99-400 Łowicz

6.

PTTK Oddział Łowicz
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

dziedzina: wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych szkoleniowotreningowych dla dzieci i
młodzieży
dyscyplina: koszykówka

dziedzina: kultura,
sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
zadanie: w zakresie
organizowania stałych
warsztatów tematycznych
(muzyka, taniec,
rękodzielnictwo)
dziedzina: kultura,
sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
zadanie: w zakresie
wspierania zespołów
podtrzymujących tradycje
regionu łowickiego
dziedzina: kultura,
sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele
szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle
i mikrocykle) wraz zcharakterystyką okresów treningowych (okres
przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z
wyszczególnionymi zadaniami, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z
realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z
dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla dzieci i
młodzieży (chłopców i dziewcząt) różnych grup wiekowych dla min. 6
drużyn, zajęcia będą się odbywały min. 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób, udział we
współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek, uczestnik szkolenia
będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia
oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu,
zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, organizowanie i
prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowych, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który
będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Zadanie polegało będzie na realizacji otwartych warsztatów promujących
kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2015 roku do
31.08.2015 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale
publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z
wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza,
nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania.

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu cyklu koncertów orkiestry
symfonicznej kultywujących tradycję i kształtujących tożsamość
narodową, organizacji koncertów, plenerów, warsztatów i innych, obsługa
uroczystości miejskich organizowanych przez Miasto Łowicz, rozwijanie
zainteresowań kulturalnych (instrumentalnych) mieszkańców miasta,
szkolenie gry na instrumentach, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z
realizacji zadania (fotograficznej, listy obecności).
Zadanie polegać będzie na dyżurach licencjonowanych przewodników dla
turystów służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu dziedzictwa
kulturowego - folkloru łowickiego. Termin realizacji zadania od
01.06.2015 roku do 31.08.2015 roku, Realizacja zadania polegać będzie na

90.000

90.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.000

2.000

zadanie: w zakresie
wzmacniania pozycji
Łowicza jako centrum
kulturalnego folkloru
łowickiego poprzez
zwiększenie
zaangażowania
działalności promocyjnej
na rzecz miasta

7.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„ZRYW” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie judo

wspieraniu działań o zasięgu m.in. miejskim o znaczeniu na rzecz ochrony
dóbr kultury, zapoznawaniu z zabytkami kultury oraz historii i tradycji
Miasta Łowicza, prowadzeniu niezbędnej dokumentacji z realizacji
zadania.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy
początkującej 10 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 4 razy w
tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w
formie rozgrywek. Realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby
posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia
zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.
U. z 2014 roku, poz. 715). Uczestnik szkolenia będący objęty
dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz
aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie
z wymaganiami Polskich Związków Sportowych. Opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi
emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,
zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonychwykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

25.000

25.000

8.

9.

Klub Sportowy „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie
koszykówka (szkółka
dziecięca)

Uczniowski Klub Sportowy
„Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla
(chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły
Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zajęcia będą się
odbywały min. 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność
uczestników w jednej drużynie - 10 osób, organizowanie różnorodnych
form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych
imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży
możliwości rozwoju, realizacja zadania winna być prowadzona przez
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia
zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.
U. z 2014 roku, poz. 715), uczestnik szkolenia będący objęty
dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz
aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie
z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi
emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,
zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Zadnie polegać będzie na organizacji i prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla min. 1 drużyny, zajęcia będą się odbywały min. 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej
drużynie - 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym w formie
rozgrywek, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek
posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających
na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków

10.000

10.000

12.000

12.000

młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie piłka
siatkowa

10.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy
„Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99 – 400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie tenis
stołowy

Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla
dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel
główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle)
wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy –
ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi
zadaniami, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą
merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny
obejmować: zasady, normy postepowania zapisane w formie regulaminu
zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair
play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów,
radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji,
komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności
społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw
obywatelskich, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
zwiększenie poczucia własnej wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy
z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z
powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych, bezpośrednie
docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik
zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć treningowo-szkoleniowych minimum 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność uczestników w jednej grupie –
20 osób, współorganizowanie turniejów w tenisie stołowym, udział w
rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu, propagowanie zdrowego
stylu życia, uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma
obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich
pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich
Związków Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu
szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele
szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle
i mikrocykle) wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres
przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z
wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę
posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które
powinny obejmować: zasady, normy postepowania zapisane w formie
regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania,
stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia
rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami,
ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia
ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,

23.000

23.000

11.

Uczniowski Klub Sportowy
„Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie lekka
atletyka

12.

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja

zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży,
zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, min. liczebność uczestników
w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym,
propagowanie zdrowego stylu życia, uczestnik szkolenia będący objęty
dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz
aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie
z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi
emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,
zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży,
zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, min. liczebność uczestników
w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym,
uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek

18.000

18.000

20.000

20.000

pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie lekka
atletyka

13.

Łowicki Klub Karate „Kyokushin
Fighter”
Os. Dąbrowskiego 13/20
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie karate

posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających
na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków
Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla
dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel
główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle)
wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy –
ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi
zadaniami, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą
merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny
obejmować: zasady, normy postepowania zapisane w formie regulaminu
zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair
play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów,
radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji,
komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności
społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw
obywatelskich, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
zwiększenie poczucia własnej wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy
z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z
powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych, bezpośrednie
docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik
zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i
zaawansowanej, min. liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3
razy w tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we
współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek, uczestnik szkolenia
będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia
oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu,
zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi

5.400

5.380

14.

Łowicki Klub Taekwon-Do
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie taekwondo

15.

Łowicka Akademia Sportu
ul. Starzyńskiego 7/71
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom

emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,
zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo- treningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej, min. liczebność grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność grupy
zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek, uczestnik
szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania
ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na
uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków
Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla
dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel
główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle)
wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy –
ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi
zadaniami, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą
merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny
obejmować: zasady, normy postepowania zapisane w formie regulaminu
zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair
play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów,
radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji,
komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności
społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw
obywatelskich, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
zwiększenie poczucia własnej wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy
z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z
powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych, bezpośrednie
docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik
zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo- treningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej, min. liczebność grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność grupy

6.500

6.500

5.000

5.000

i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie taekwondo

16.

Łowickie Stowarzyszenie Aikido
AIKI OKAMI;
ul. Jastrzębska 34
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie aikido
(sztuki walki)”

zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek, uczestnik
szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania
ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na
uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków
Sportowych, opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla
dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel
główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle)
wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy –
ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi
zadaniami, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą
merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny
obejmować: zasady, normy postepowania zapisane w formie regulaminu
zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair
play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów,
radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji,
komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności
społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw
obywatelskich, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
zwiększenie poczucia własnej wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy
z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z
powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych, bezpośrednie
docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik
zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dwóch
grup początkujących, min. liczebność grupy początkującej 10 osób –
zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom
prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży uczestnik szkolenia będący objęty
dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz
aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie
z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy

5.000

5.000

17.

18.

Łowicka Akademia Sportu
ul. Starzyńskiego 7/71
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie
kajakarstwo

Stowarzyszenie Kadryl
ul. Generała Klickiego 22
99-400 Łowicz

dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży
z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie

postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi
emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych,
zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej
wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie
zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub
uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i
młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie
jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Popularyzowanie sportów wodnych wśród mieszkańców Łowicza poprzez
systematyczne spotkania i zajęcia. Propagowanie aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Realizacja zadania winna być prowadzona przez
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia.
Propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych
lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi
emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,
pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają
się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań
społecznych, bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w
szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
uzależnieniami i przemocą, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z
realizacji zadania m.in.: dziennika zajęć, który będzie jednym z
dokumentów służących do rozliczenia pracy.
Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla
(chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych, liczebność grup po
min. 5 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie
dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie
sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, uczestnik zajęć będący
objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz
aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie
z wymaganiami Polskich Związków Sportowych, opracowanie i
realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla
każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie),
cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką
okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny,
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startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub
terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy
postepowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania
używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności
życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, r0adzenia sobie z
trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w
grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i
życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie
poczucia własnej wartości, pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych
przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu
niewiedzy lub uwarunkowań społecznych, bezpośrednie docieranie do
dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który
będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.
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