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Nazwa konkursu/ogloszony zarUldzcniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkuf"Su of crt: 

Wyso kosc srodk6w przeznaczonych/llrzyznanych na dotacje 
w konkursie of crt: 

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert: 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Zal<jcznik Nr 7 
do Trybu 

L6dz, dnia 26.06.2018 r. 

1 01wany konkurs orert. ogloszony na podslawic zarzOJdzenia NT 8545/VIII 18 Prezydenla Miasta Lodzi z dni a 
4 czcrwca 20 18 r. w sprawie ogloszenia otw3rtego konkursu oren i powolania Komisj i Konku rsowej 
do opin iowania oren W otwarty m konk ursic oren w form ie powierl:cnia rcali 7..acji zadania z zakrcsu profilaktyki 
i rozwi~zywania prob lcm6w zwi<J-7...anych z uzywanicm alkoholu. w ramach Micjsk icgo Prog ramu Profil aktyki 
i Rozwi¥),wan ia Problcmow Alkoho lowyeh na rok 20 18. 

Micjski Program Profilaktyki i Rozwil:lZywania Problemow Alko ho lowyeh: organi zaeja czasu wolncgo d la 
podopiccznych dom6w pomoey spolccznej oraz zajyc informacyj no-cdukacyjnych Il t. wptywu alkoholu na 
zdrowic. ze szczcg61nym uwzgl.ydnicni cm konsckwcncji dla zdrowla wynikaj"cych z l<Jczcn ia a lkohol u i Ickow. 

J WydZlaI Zdrowia I Spraw Spolceznych w Departamcnelc Prezydcnla UML ~ 
I do 200 000 zl I 80 980,00 zl ~ 

I 

Organ~acje pozarzl:Jdowe. ktorych oferty zostaly rekomendo~ne do dofinansowania : __ 
r 1 

Lp. 

I. 

L 
2. 

L 

Nr ID 
oferty 

-I 
MO IS/ I 

Nazwa organizaej i pozaTUJdowej 

Micjski Szkolny Zwil:}Zck Sportowy w Lodzi 
ul. A. Slruga 6, 90-426 L6di 

Tytul projektu 

Micjski Program Pro filaklyki i Rozwiazywania 
Problcmow A lkoho lowych: organizacja czasu wo lncgo d la 
podopiccznych domow pomocy SpoICC7J1Cj oraz zaj crc 
infonnacyj no - edukaeyjnych nL wplywu alkoholu na 
zdrowic, ze szczcg61nym uwzglcrdnicnicl11 konsckwencji 
dl a zdrowia wyn ikajr,cych Z ',!czcnia a lkoholu i lek6w. 

srednia 
punklow 

34 

Wysokosc 
wnioskowancjl 
proponowancj 

dotacj i 

80980.00 1.1. 

Uwagi 

I Zaproponowana p-;:zcz ww pOdml J 
o fenajcS! 1.roznicowana, alrak eyj~~ I 
I pozwoh na zWI.ykszcn ic 
swiadomosei podopiceznyeh DPS 

~
na lemat szkodliwosci alkoho lu I 
oraz urozmaieenic ieh czasu 
wo lnego. 

-



O!:ganizacje p07.arz2Jdowe. ktorych oferty zostaly ocel!..ione pozylywnie pod wzgl/kdem merytor):'cznym, ale nie zostaly rekomendo~ane do dofinansowania: 

Lp. Nr ofcrty Nazwa organizacj i pozar/-<)dowcj Tywl projcktu sredn ia punklow Uwagi 

I. 

2. 

3. 

4. 

Org~nizacje pozarz2Jdowe. ktorych oferty zostaly ocenione ncgatywnie pod wzg~edem merytor~znym: i( ""'l ,--"~"'"'" -~"":~ t ,"""roj,~ 

Org~nizacje pozarz21dowe. ktorych oferty zostalLQ.cenione negatywnie pod wzglfdem formalnym:~ 

f;'t'"~' '''"-'''"''''"""''"-' ! -'''''' ~ • .," --
3. 

Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej : 
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1 
Nic dotyczy 

+ 

I srcdnia 

I 

punk."W ! 
• N ic dotyczy 

Uwagi 

[ NiC dotyczy 

Krytcriurn formalne, ktore nie zostalo spclnione 


