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Struktura bieżącej kategorii

Otwarty konkurs ofert na organizację konferencji - prowadzenie kampanii o
przeciwdziałaniu przemocy
Placówki wsparcia dziennego na lata 2023-2025
ROZSTRZYGNIETY Otwarty konkurs ofert na organizację konferencji w
ramach prowadzenia kampanii o tematyce przeciwdziałania przemocy
ROZSTRZYGNIETY: Prowadzenie treningów samodzielności w mieszkaniu
wspomaganym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z
autyzmem i zespołem Aspergera w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022
r.
ROZSTRZYGNIĘTY: Prowadzenie w Kołobrzegu działań wspierających dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
ROZSTRZYGNIĘTY: Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich
rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią
ROZSTRZYGNIĘTY: Organizacja wydarzenia promującego styl życia wolny od
alkoholu
ROZSTRZYGNIĘTY: Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla
mieszkańców Kołobrzegu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
ROZSTRZYGNIETY: Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego w
formie opiekuńczej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r.
ROZSTRZYGNIĘTY: Prowadzenie mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup
wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych
lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
ROZSTRZYGNIĘTY: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
poprzez zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym na różnym etapie
uzależnienia od alkoholu
ROZSTRZYGNIETY: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
ROZSTRZYGNIĘTY: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej w 2022 roku
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