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PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

(zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
 

  
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA  

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM  
(zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii) 

 

lp. podmiot adres tytuł zadania  wysoko ść 
dotacji 

zadanie: realizacja programów profilaktyki narkoman ii adresowanych do dzieci i młodzie ży, 
rodziców oraz dzieci i młodzie ży z grup ryzyka 

1. Fundacja FENIX – 
Powstań do Życia 

ul. Pawła Pośpiecha 1A 
44-300 Wodzisław Śląski Decyzja należy do Ciebie 7.800 zł 

lp. podmiot adres tytuł zadania  wysoko ść 
dotacji 

zadanie: realizacja działa ń słu żących promocji zdrowego stylu życia z uwzgl ędnieniem 
aktywno ści kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzie ży w ramach przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

1. Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy w Rybniku 

ul. Powstańców  
Śląskich 40/42 
 44-200 Rybnik 

W zdrowym ciele zdrowy 
duch, czyli promocja 

zdrowego stylu życia dzieci 
oraz młodzieży w ramach 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

18.600 zł 

2. Bombowa Fundacja 
ul. 1 Maja 25/2 
 44-206 Rybnik 

Działanie i wyobraźnia 18.850 zł 

zadanie: organizacja kampanii edukacyjnych, w tym m ających na celu udzielanie pomocy 
 i wsparcia rodzicom, których dzieci pij ą alkohol  

3. Stowarzyszenie „17-tka” 
Osiedle Południe 17b/2 

44-253 Rybnik 
Pozytywnie zakręceni – letni 

obóz profilaktyczny 
5.440 zł 

zadanie: organizacja kampanii, realizacja programów  i działa ń edukacyjnych promuj ących życie 
bez przemocy  

4. Fundacja Po Skrzydła 
ul. Wasilewskiego 3/Ib  

41-208 Sosnowiec 
Bądź żyrafą, czyli życie bez 

przemocy 
24.440 zł 

   RAZEM 67.330 zł 



 

NESOD: 2019-51852  2/2 
Przyg.: PS-I/505 

2. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Pomocy i Wspierania 

Dzieci i Młodzieży 
„Uskrzydleni” 

ul. Barbary 22b  
44-270 Rybnik 

Odpłyń z nami,  
nie z narkotykami! 

10.000 zł 

3. Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 

ul. Kościuszki 39a  
32-020 Wieliczka 

Szkolna Interwencja 
Profilaktyczna –

rekomendowany program 
profilaktyki selektywnej  

i wskazującej 

14.228 zł 

4. 
Fundacja Wychowanie  

i Profilaktyka  
im. Filipa Neri 

ul. Lawendowa 17 
 32-087 Zielonki 

Zwalczanie i przeciwdziałanie 
narkomanii oraz innym 

uzależnieniom i ryzykownym 
zachowaniom poprzez 

program profilaktyki 
zintegrowanej „Archipelag 

Skarbów”, skierowany 
 do młodzieży, nauczycieli 

 i rodziców 

26.692 zł 

zadanie: profilaktyka uzale żnień w zakresie działalno ści informacyjnej, edukacyjnej  
oraz szkoleniowej w obszarze rozwi ązywania problemów narkomanii 

5. Fundacja Po Skrzydła 
ul. Wasilewskiego 3/Ib  

41-208 Sosnowiec 

Na krawędzi życia – 
profilaktyka uzależnień  

od narkotyków  wśród dzieci  
i młodzieży 

22.000 zł 

zadanie: realizacja programów kierowanych do specyf icznych grup odbiorów, zagro żonych  
lub uzale żnionych od narkotyków  

6. 

Stowarzyszenie Przyjaciół  
i Wychowanków Zespołu 
Szkół nr 6 w Rybniku – 

DLA DOBRA 

ul. Małachowskiego 145 
 44-251 Rybnik 

Nałogom NIE – turystyka 
TAK. Warsztaty i wyjazdy 

profilaktyczno-integracyjne 
2019 

12.000 zł 

   RAZEM 92.720 zł 

  
 


