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LoM, dnia 1 marca 2019 r.

tel. 42 638 1336, fax 42 63H t,8 78

(piecz'!tka rcalizatora konkursu ofen)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Nazwa konkursu/ogloszony zarzlldzeniem nr:

Zarz'!dzenie Nr 4051V11II 19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 stycznia 2019 f. W sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisj i Konkursowej do opiniowania ofert
otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadail z zakresu profilaktyki i rozwi,!zywania
problem6w zwi'!zanych z uzywaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii na fok 2019.

Nazwa zadania konkursowego:

Lubiy sport - og6lnodostypne zajycia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmlodszych lodzian,
realizacja w terminie marzec - paidziemik 2019

Realizator konkursu ofert:

Wydzial Sportu UML

Wysokosc srodk6w przeznaczonych I przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

230 000 zl / 230 000 zl

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert:

31

;

Organizacje pozarzlldowe, kt6rych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

1.

2.

NrID
oferty

Nazwa organizacji

pozarz~dowej

Wysokosc
wnioskowanejl
proponowanej
dotacji

Nazwa projektu lub jego opis

srednia punktow

Wygrywaj bez dumy, przegrywaj bcz urazy cykl spotkail z zakrcsu profilaktyki zdrowia,
potyczki sportowe, olimpiada dzieciyca klas 1IV szkolnictwa specjalnego. Liczba
uczcstnik6w ok. 200 (4-10 lat).

31

8200/3000

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

35

4320/3000

Ofercnt zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

68791

Uczniowski Klub Sportowy Plantus

69052

Zajycia plywackie, lekkoatlctyczne, fitness,
silownia; pogadanki oraz projekcje film6w
Uczniowski Klub Sportowy Ratajczyk
poruszaj,!ce problemy alkoholizmu. Liczba
uczestnik6w: ok. 60 (11-18 lat).

Uwagi

-

~-~

3.

69942

Uczniowski Klub Sportowy Neptun

Nauka i doskonalenie umiejytnosci plywania,
skok6w do wody oraz gry w pilky wodn,!,
pogadanki 0 szkodliwosci alkoholu. Liczba
uczestnik6w 60 (5-10 lat).

4.

73125

L6dzki Klub Pilkarski Kolejarz

Zajycia sportowo-rekreacyjne z elementami
profilaktyki uzaleznien .. Liczba uczestnik6w:
30 (7-17 lat).

33

16700 18500

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

31

21 840 110 000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

31

12600 16 000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

5.

75162

LKS Siatk6wka Zenska

Zajycia z pilki siatkowej halowej i plazowej
oraz turnieje dla dziewcz'!t w wieku;
pogadanki, prezentacje, wyklady i projekcje
multimedialne dot. profilaktyki uzaleznien,
g16wnie alkoholu; spotkania ze znanymi
sportowcami. Liczba uczestnik6w: min. 40 (916Iat).

6.

84198

Miydzynarodowe Stowarzyszenie
Slyszy Serce

Pol,!czenie zajyc socjoterapeutycznych ze
sportem. Liczba uczestnik6w: ok. 60 (5-18 lat).

29

16720 16 000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

Uczniowski Klub Sportowy 03 J

Ory i zabawy oraz treningi z elementami
koszyk6wki, pilki siatkowej, pilki notnej,
gimnastyki, cwiczenia przy muzyce; pogadanki
ze specjalist,! od uzaleznieit. Liczba
uczestnik6w: 20 (14-16 lat).

31

6 000 13 000

Oferent zobowi'!Zany do zlozenia
aneksu

Uczniowski Klub Sportowy Master

Og61norozwojowe zajycia sport owe na bazie
teakwondo, sumo i zapas6w, warsztaty z
profilaktyki uzaleznieit. Liczba uczestnik6w:
100 (7-14 Jat).

29

12 000 14500

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

Miydzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Walley Synchron Dance

Nauka i doskonalenie jazdy na lytwach,
konkursy i zabawy na Iodzie, zajycia
og61norozwojowe oraz prelekcje z profilaktyki
uzaleznien i promocji zdrowego trybu tycia.
Liczba uczestnik6w: 30 (7-14 lat).

31

13 980 16 000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno Charytatywne Mocni w Duchu

R6znorodne zajycia sportowe dopasowane do
mozliwosci i potrzeb uczestnik6w, m.in.
6wiczenia og6lnorozwojowe, taniec i capoeira,
blok zajyc pod nazw'! "Sport - w poszukiwaniu
pasji" (basen, scianka wspinaczkowa, treningi
pilkarskie itp.), warsztaty edukac)jne z
protilaktyki uzaleznien i edukacji zdrowotnej.
Liczba uczestnik6w: ok. 50 (7-18 lat, z rodzin
dysfunkcyjnych itp.).

35

10 000 /6000

Oferent zobowi'!zany do zlozcnia
aneksu

7.

8.

9.

10.

84219

86017

88207

89761

~~--

--

--

II.

12.

89802

89824

-

Fundacja Pace

Zajycia spOliowe ukierunkowane na
koszyk6wky, l<tcz<tce aktywnosc fizyczn<t z
rozwojem intelektualnym, wyklady i
pogadanki na temat zdrowego trybu zycia i
szkodliwosci uzywek. Liczba uczestnik6w: ok.
90 (klasy I-V szk61 podstawowych).

29

42750/14000

Oferent zobowi'!zany do zfozenia
aneksu

LKS Koszyk6wka Myska

Promocja aktywnego trybu zycia poprzez
zajycia sportowe ukierunkowane na
koszyk6wky; zajycia skierowane gl6wnie do
mlodziezy zagrozonej wykIuczeniem
spotecznym, funkcjonj,!cej w srodowisku z
problemami alkoholowymi. Liczba
uczestnik6w: 30 (klasy VI-VII szk61
podstawowych).

27

21 437/6000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

31

14860/7000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

13.

89897

Fundacja Virako - Szczysliwe
Podw6rka

Zajycia akrobatycme, taneczne, wakacje na
sportowo, zajycia profilaktyczne z zakresu
uzaleznien, imprezy sportowo-profilaktyczne.
Liczba uczestnik6w: 27 (9-17 lat, osoby
wytypowane przez kurator6w s,!dowych,
pedagog6w szkolnych, itp.).

14.

90421

Stowarzyszenie Futbolu
Amerykanskiego Wilki

Zajycia oparte na futbolu amerykanskim i
futbolu flagowym (bezkontaktowa wersja FA).
Liczba uczestnik6w: min. 15 (14-18 lat).

35

12095/7500

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

15.

90580

Uczniowski Klub Sportowy Drugie
Gimnazjum

Zajycia og6lnorozwojowe, mini sumo, mini
zapasy. Liczba uczestnik6w: 50 (8-18 lat).

28

9850/3000

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

AKSSMS

Zajycia promuj,!ce sport olimpijski (10
dyscyplin) i zdrowy styl zycia. Liczba
uczestnik6w: ok. 500 (klasy IV-VIII szk6l
podstawowych).

36

36 200 / 25 000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

Miejski Klub Lyzwiarski

Kontynuacja projektu nauki jazdy na lyzwach
jako forma popularyzacji aktywnego
wypoczynku i lyzwiarstwa figurowego;
prelekcje na temat szkodliwosci alkoholu i
korzysci z uprawiania sportu. Liczba
uczestnik6w: 20 (7-16Iat).

33

15000/7500

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

Klub Sportowy Spolem

Zajycia pocz'!tkowego nauczania jazdy na
rowerze na motodromie, piknik rodzinny,
preIekcje na temat profilaktyki alkoholowej.
Liczba uczestnik6w: ok. 500 (4-15 lat).

34

15660/9000

Oferent zobowi'!zany do zlozenia aneksu

16.

17.

18.

91343

91972

92208

19.

20.

21.

22.

92263

92517

92645

92909

L6dzka Akademia Karate
Tradycyjnego

Zajycia profilaktyczno-sportowe z elementami
etykiety oraz podstaw sztuki walki karate
tradycyjnego. Liczba uczestnik6w: ok 400 (5-6
lat).

36

26700/18000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

Uczniowski Klub Sportowy Anilana

Trzeiwa glowa = pewna ryka - zajycia mini
pilki rycznej w 10 szkolach podstawowych,
tumieje wewn'!trzszkolne, dzielnicowe i
miejski. Prezentacje dot. skutk6w uzalemienia
od alkoholu. Liczba uczestnikow: ok. 250
(klasy IV-V szk61 podstawowych).

30

26000/9000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

Oratorium im. sw. Dominika Savio

Boisko kontra Internet - zajycia rozwijaj,!ce
zainteresowania sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i mlodzieZy ze srodowisk zagrozonych
alkoholizmem, g16wnie ze Starego Widzewa.
Liczba uczestnikow: ok. 30 (dzieci i mlodziez
do lat 18).

33

11 800/6000

Oferent zobowi¥any do zlozenia
aneksu

Lodzki Klub Sportowy Gluchych

Zajycia z pilki siatkowej i koszyk6wki oraz
spotkania 0 tematyce profilaktyki alkoholowej
dla dzieci i mlodziezy z wad,! sluchu, z rodzin
dysfunkcyjnych. Liczba uczestnikow: 30 (1218 lat).

30

13 180/6000

Oferent zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

29

11 200/4000

Oferent zobowi¥any do zlozenia
aneksu

;

I

23.

92963

Uczniowski Klub Sportowy Atleta

Zajycia og61norozwojowe na bazie sumo,
warsztaty nt. szkodliwosci alkoholu i
substancji psychoaktywnych oraz korzysci z
aktywnego spydzania czasu. Liczba
uczestnikow: 80 (10-14 lat).

24.

93073

UKS Sportowa Przygoda

Ogolnorozwojowe zajycia sportowe na bazie
teakwondo, warsztaty z profilaktyki
uzaleznien. Liczba uczestnik6w: 30.

30

14600/5000

Oferent zobowi'!zany do zlozenia
aneksu

Stowarzyszenie LKS Koszykowka
Kobiet

Nauka gry w koszykowky dla dziewcz'!t
dotkniytych rMnymi problemami, prelekcje na
temat uzaleznien, zdrowego trybu zycia i
eliminowania negatywnych postaw
spotecznych. Liczba uczestniczek: ok. 70 (1013 lat).

31

17380/8000

Oferent zobowi'!zany do ztozenia
aneksu

Lodzki Zwi,!zek Pilki Rycznej

Piyc pitek - cykl zajyc promuj'!cych zdrowy
styl zycia poprzez zespolowe gry sportowc.
Liczba uczestnik6w: ok. 100 (klasy V-VI szk61
podstawowych).

31

18615/9000

Ofcrcnt zobowi,!zany do zlozenia
aneksu

25.

26.

93464

93644

--

---~,-~

!

------

----.

--------

----

-

-

27.

93680

L6dzki Klub Judo

Zajycia sp0l1owe, propagowanie zdrowego
stylu zycia bez uzywania alkoholu i innych
srodk6w psychoaktywnych. Liczba
uczestnik6w: ok. 45 (5-8 lat).

28.

94345

Stowarzyszenie AnimacjL Kultury i
Sportu Anima Pro Activ

Wyklady dot. zdrowego trybu zycia oraz
zajycia sportowe z biathlonist~ Tomaszem
Sikor~. Liczba uczestnik6w: ok. 250 (7-14 lat).

29

28700/9500

Oferent zobowi~zany do zlozenia
aneksu

L6dzki Klub Oyama Karate Neko

Zajycia z zakresu sztuk walki, tumiej oraz
prelekcje 0 przeciwdzialaniu zagrozeniom
alkoholowy dla dzieci i mlodziety. Liczba
uczestnik6w: 15-30 (6-14 lat).

30

14096,4! 5000

Oferent
aneksu

Rudzki Klub Sportowy

Ogolnodostypne zajycia z kilku dyscyplin
sportowych poprawiajl!ce sprawnosc fizyczna
najmlodszych lodzian, pogadanki na temat
zagrozen wynika.i~cych ze spozywania
alkoholu. Liczba uczestnik6w: ok. 30 (6-16
lat).

30

21 080/7500

Oferent zobowi~zany do zlozenia
aneksu

29.

30.

94455

95485

30

23000! 8 000

Oferent
aneksu

zobowi~zany

zobowi~zany

do zlozenia

do zlozenia

Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl"dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

l.

Nr oferty

89258

Nazwa organizacji

pozarz~dowej

Klub Sportowy Unia Jiu Jitsu

Nazwa projcktu lub jcgo opis
Nauka sztuk walki ze szczeg61nym
uwzglydnieniem brazylijskiego jiujitsu, zajycia
profilaktyczno-edukacyjne, spotkania z
terapeutl! z poradni leczenia uzaleznien,
konkurs plastyczny. Liczba uczestnik6w: 15-20
(13-15 lat).

srednia punkt6w

31

Uwagi
Brak srodk6w finansowych (oferent prowadzi
dzialalnosc niespelna rok; pierwszenstwo w
przydzielaniu dotacji mialy podmioty dzialajl!ce dluzej
niz 1 rok)

Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl"dem merytorycznym:

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarz~dowej

Nazwa projektu lub jego opis

srednia punkl6w

Uwagi

Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl"dem formalnym:

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarz1ldowcj

Nazwa projektu lub jego opis

Kryterium formalnc, kt6re nie zostalo spdnione

Podpisy czlo
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