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ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

----------------,--------------------------- ---] 
I Konkurs ogfoszony na podstawie zarzqdzenia Nr 838~VII/18 w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej 
, Prezydenta Miasta todzi z dnia 11 maja 2018 r. do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wspoffinansowania realizacji 

zadan z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow zwiqzanych z uiywaniem I 
substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu I 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2018 I 

Nazwa zadania konkursowego: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mfodzieiy - podopiecznych osrodkow I 
wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w 2018 r., w formie wypoczynku wyjazdowego I 
(kolonii profilaktycznych lub obozu profilaktycznego) 

I 

I 
------l 

Realizator konkursu ofert: I Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Prezydenta UMt 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
377.300,00 zf 

w konkursie ofert: 

-1 Liczba ofert zfoionych w ramach konkursu ofert: 7 
___ J 

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostafy rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. 
Nr 10 

Nazwa organizacjipozarz'ldowej Tytut projektu 
Srednia wnioskowanejf 

oferty punktow proponowanej 
Uwagi 

dotacji 

Miejski Program Profilaktyki i 
Dom Zakonny Zgromadzenia Siostr Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

19.069,00/ 
1. S Urszulanek Serca Jezusa - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 42,2 

Konajqcego mtodziezy - podopiecznych osrodkow 
19.069,00 

wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 
--- ----



w 2018 r., w formie wypoczynku 

I wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). I 
Miejski Program Profilaktyki ! 

I 

i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych - zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i mtodzieiy-

31.362,50/ 1. 4 Stowarzyszenie Matych Dzieci podopiecznych osrodkow wsparcia 42,6 
dziennego w okresie ferii letnich w 2018 

31.362,50 I 

r., w formie wypoczynku wyjazdowego 
(kolonii profilaktycznych lub obozu 
profi la ktycznego). 

, 

Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

2. 6 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i mtodzieiy - podopiecznych osrodkow 

38,8 
28.180,00/ 

Terapeutycznego wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 28.180,00 
w 2018 r., w formie wypoczynku 
wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). 

Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

3. 1 
Fundacja Virako - Szcz~sliwe i mtodzieiy - podopiecznych osrodkow 

42,4 
30.000,00/ 

Podworka wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 30.000,00 
w 2018 r., w formie wypoczynku 
wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). 

Miejski Program Profilaktyki i 

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno -
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

14.000,00/ 4. 3 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 44,2 
Charytatywne "Mocni w Duchu" 

i mtodzieiy - podopiecznych osrodkow 
14.000,00 

wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 

2 



w 2018 r., w formie wypoczynku 
wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). 

Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

5. 7 Oratorium sw. Dominika Savio 
i mtodziezy - podopiecznych osrodkow 

41,8 
39.700,00/ 

wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 39.700,00 
w 2018 r., w formie wypoczynku 
wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). 

Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

6. 2 
Mi~dzynarodowe Stowarzyszenie i mtodziezy - podopiecznych osrodkow 

38,8 
45.000,00/ 

Pomocy stysz~ Serce wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 43.870,00 
w 2018 r., w formie wypoczynku 
wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 
obozu profilaktycznego). 

-- - - --- --- -------

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Konkurs ogfoszony na podstawie zarzqdzenia Nr 838¥VII/18 w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej 
Prezydenta Miasta todzi z dni.a 11 maja 2018 r. do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsp6tfinansowania realizacji 

zadan z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w zwiqzanych z uzywaniem 
substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2018 

Nazwa zadania konkursowego: Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i mtodziezy - podopiecznych osrodk6w wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 
w 2018 r., w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub obozu 
profi laktycznego) 

3 



Realizator konkursu ofert: Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Prezydenta UMt 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
164.000,00 zt 

w konkursie ofert: 

Liczba ofert ztozonych w ramach konkursu ofert: 3 

Organizacje pozarz'ldowe, kt6rych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 
Nr 10 

Nazwa organizacji pozarz'ldowej Tytut projektu 
Srednia wnioskowanej/ 

Uwagi Lp. 
oferty punkt6w proponowanej 

dotacji 

Miejski Program Przeciwdziatania 30.000,00/ 
Narkomanii -zagospodarowanie czasu 30.0000,00 
wolnego dzieci i mtodziezy - podopiecznych 

Fundacja Virako Szcz~sliwe osrodk6w wsparcia dziennego w okresie 

1. l/N 
Podw6rka ferii letnich w 2018 r., w formie 

41,8 
90-330 t6dz, wypoczynku wyjazdowego (kolonii 

AI. Marsz. J. PHsudskiego 76 profilaktycznych lub obozu profilaktycznego 
ab6z profilaktyczny od 02.08 - 12.02 
w Biskupinie dla 28 podopiecznych 
w wieku 9-17 lat. 

Miejski Program Przeciwdziatania 29.322,50/ 
Narkomanii -zagospodarowanie czasu 29.322,50 
wolnego dzieci i mtodziezy - podopiecznych 
osrodk6w wsparcia dziennego w okresie feri 
letnich w 2018 r., w formie wypoczynku 

2/N 
Stowarzyszenie Matych Dzieci wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub 

2. 42,4 
90-242 t6dz, ul. Kopcinskiego 1/3 obozu profilaktycznego. 

Kolonie profilaktyczne 09.07.-22.07. 
(gm. Lipniki woj. matopolskie) dla 32 dzieci 

w wieku 13 - 18 lat. z programem 
profilaktycznym pn. IIW rytm muzyki bez 

uzaleinien" 
~ 
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Miejski Program Przeciwdziatania 38.300,00/ 
Narkomanii -zagospodarowanie czasu 38.300,00 
wolnego dzieci i mtodzieiy - podopiecznych 

Stowarzyszenie Oratorium osrodk6w wsparcia dziennego w okresie 
im. sw. Dominika Savio ferii letnich w 2018 r., w formie 

3. 3/N 90-046 t6dz, ul. Wodna 36 wypoczynku wyjazdowego (kolonii 41,6 
profilaktycznych lub obozu profilaktycznego 
Kolonie profilaktyczne 06.08.- 15.08 dla 28 
podopiecznych swietlicy "Iskierka Przyjazni 
Dominika" w wieku od 7 do 17 lat w Hucie 
Szklanej gm. Bieliny. 

Podpisy cztonk6w Komisji: 

1. Iwona Iwanicka ~~~!;-!.Y.0 .. v..l~ 4. Justyna Szymanska .. ~ 
2. Elibieta Rosochacka c: ~{&Cl, ~()~~~&t. Q B' ....... ................................ .. 5. Wojciech Ulatowski 

3. Alicja Groblewska ~arr~0 6. Andrzej Wisniewski 
- / / / ? 

... (,f((i}!. ..... Ii.":.~t{(~~, · -t . 
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