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. Spraw Spo!eczn~rch 
I ul. Zachodnia 47 

., 3.:i. fo~ 42 638 47 74 

(pieczqtka realizatora konkursu ofert) 

Konkurs ogloszony na podstawie zarzctdzenia Nr 7892/VII/18 
Prezydenta Miasta lodzi z dnia 28 lutego 2018 r. 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 

t6dz, dnia 29 marca 2018 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadan 
publicznych w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkanc6w lodzi. 

Promowanie zdrowia i edukacja zdrowotna mieszkanc6w lodzi. 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta UMl 

100.000,00 zl 
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Organizacje pozarzCldowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Nr 10 
Nazwa organizacji pozarz<ldowej Tytuf projektu 

Srednia wnioskowanej! 
Uwagi Lp. 

oferty punkt6w proponowanej 
dotacji 

Miejski Szkolny Zwi'!zek Sportowy 
"Pierwsza pomoe przedmedyezna. 47773,26 zt/ 

1. 13 w todzi, 
Swiadomie, bez I~ku POMAGAM!" 

32,6 
47773,26 zt 

90-426 t6dz, ul. A. Struga 6 

"Zdrowie mam, bo 0 nie dbam" - zaj~eia 

Polskie Towarzystwo Oswiaty aktywne prowadzone metod,! warsztatu I 

Zdrowotnej Oddziat Terenowy dla uezni6w klas I - IV t6dzkich szk6t 
9880,00 ztj 

2. 14 w todzi, podstawowyeh, ze szezeg61nym 32,2 
9880,00 zt 

90-019 t6dz, uwzgl~dnieniem szk6t nalez'!eyeh do 
ul. Dowborezyk6w 15 10k. 11 t6dzkiej Sieci Szk6t i Przedszkoli 

Promuj'!eyeh Zdrowie. 

Fundaeja Carpe Diem, 
)X Meeting na rzeez walki z rakiem piersi 10000,00 ztj 

3. 10 90-146 t6dz, 
i szyjki maciey". 

32 
10000,00 zt 

ul. Narutowieza 127/20 

t6dzki Uniwersytet Trzeciego "B,!dz fit w trzecim wieku" - zaj~cia 
11 290,99 ztj 

4. 9 Wieku im. Heleny Kretz, gimnastyki zdrowotnej i rekreaeja 31,6 
11290,99 zt 

90-113 t6dz, ul. Traugutta 18 dla senior6w. 

Oddziat Rejonowy Polskiego 
Zwi,!zku Emeryt6w, Rencist6w i 

4000,00 ztj 5. 5 Inwalid6w w todzi - Batuty, "Gimnastyka zdrowotna dla senior6w". 31,4 
4 000,00 zt 91-041 t6dz, 

ul. Limanowskiego 124A 

Polskie Towarzystwo Turystyezno 

6. 7 
- Krajoznaweze Oddziat t6dzki Organizaeja zaj~c aktywnosci fizyeznej dla 

31 
7280,00 ztj 

im. Jana Czeraszkiewieza, os6b starszyeh - "Spaeeruj~ bo lubi~". 7 280,00 zt 
90-301 t6dz, ul. Wigury 12a 

-- ------ ---
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Organizacje pozarzildowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym (nie uzyskaty minimalnej wymaganej liczby 
punktow (60% maksymalnej liczby punktow): 

Lp. 
Nr 10 

oferty 
Nazwa organizacji pozarzildowej Tytuf projektu 

Srednia 
punktow 

l. 12 
Zwiqzek Harcerstwa Polskiego CHORJ\GIEW lODZKA 

"Parasol. .. bezpieczenstwa" - seminarium edukacyjno-

90-537l6dz, ul. Stefanowskiego 19 
informacyjne dla dzieci i mtodziezy szkolnej z terenu lodzi 16,6 

promujqce zdrowy styl zycia oraz edukacj~ zdrowotnq. 

2. 11 
Fundacja w Biegu 
58-303 Watbrzych, ul. Reymonta 2/4 

"Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w lodzi". 16,6 

3. 15 
Fundacja z ASPI-racjami 

"Moje zdrowie m6j wyb6r" - cykl zaj~c dla dzieci 

91-158l6dz, ul. Lniana 25/99 
i mtodziezy szkolnej oraz ich opiekun6w i nauczycieli 16,4 

promujqcy zdrowy styl zycia i edukacj~ zdrowotnq. 

4. 3 
Zabiegani w lodzi 
93-547 l6dz, ul. Ciasna 4 m. 1 

"ZABIEGANI W lODZI- NIGDY NIE JEST ZA POZNO". 15,6 

5. 6 
Fundacja ROWNE SZANSE "Silna Grupa - organizacja zaj~c aktywnosci fizycznej 
93-005l6dz, ul. W6lczanska 225 dla os6b starszych". 

15,4 
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Organizacje pozarzCldowe, ktorych oferty zostafy ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

Lp. 
Nr 10 

Nazwa organizacji pozarz'ldowej Tytut projektu Uwagi 
oferty 

Fundacja Prospo{eczna PODUCHA, 
Zdrowie w kolorze t~czy. Kampania edukacyjna promujqca 

Za wysokie koszty obs{ugi zadania, w tym 
1. 1 

92-207 t6dz, ul. Szpitalna 9/11 
zdrowy styl zycia i aktywnosc fizycznq wsr6d dzieci 

kosztyadministracyjne . 
i m{odziezy szkolnej w wieku 8-17 lat. 

2. 2 
Fundacja Zdrowe Dziecinstwo, Festiwal Kulturalne Kulinaria - sqsiedzki festiwal kulinarny Za wysokie koszty obs{ugi zadania, w tym 
91-748 t6dz, ul. E. Plater 4/8 m. 19 dla Polesia. Edycja druga. koszty administracyjne. 

Polski Zwiqzek Niewidomych Okr~g Promowanie zdrowia i edukacja zdrowotna mieszkanc6w 
Za wysokie koszty obs{ugi zadania, w tym 

3. 4 t6dzki todzi, poprzez organizacj~ zaj~c aktywnosci dla os6b 
90-721 t6dz, ul. Wi~ckowskiego 13 starszych pt. "Tanczyc kazdy moze ... ". 

kosztyadministracyjne. 

Niezalezne Zrzeszenie Student6w 
Za wysokie koszty obs{ugi zadania, w tym 

4. 8 Regionu t6dzkiego, WAMPIRIADA - studenckie honorowe krwiodawstwo. 
90-248 t6dz, ul. POW 25 

kosztyadministracyjne. 

Podpisy czlonkow Komisji: 

1. Iwona Iwanicka 

l\f 
~~~ ........ . ... ...... "7 

I/W .. 
. . .................... . ............... ... 2. Katarzyna Wqsik 

t.!?::::.~..c~ ...... / .......... , 

~ .... ............ ... 

3. Juliusz Kurzawa 

4. Wojciech Ulatowski 

;. Andrzej Wisniewski .. .!.!!./!..~f.~. ~!f..~i.f..tf:l!.: . 
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