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L a , dnia 12 sierpnia 2020

Departament R e w ~ : a l ~ i a cil iSDortu

Wydzial Sportu
90.332 tbdi, iil. ks. SHorupki 71

tel. 42 638 4 8 36, fax 31 638 48 78

..........................................
(piecqtka realizatora konkursu ofen)

ZESTAWIENlE ZBIORCZE
N a m a konkursu/ogloszonyzarqdzcniem nr:

Zaqdzenia Nr 3 157NIIW20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 5 lntego 2020 I. w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert i powdania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadah z zakresu pmfilalayki i romiqqwania
problem6w zwiqzmych z utywaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i R o z w i w a n i a Problemow Alkoholowych na rok 2020 o m Miejskiego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020.

N a m a zadania konkursowego:

Lubiq sport - ogolnodostepne zajecia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmlodszych lodzian.

Realizator konkursu afert:

Wydziat Spom UML

-

WysokoSf Srodk6w pneznaczonych I p q z n a n y c h na dotacje

I w konkursie ofert:

I Liczbn ofertzloionych w mmach konkursu ofert:

1230 (100 zt

I

1

230 000 zl

1
I

135

Organizacje pozanqdowe, kt6rych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Nanva projektu lub jego opis

I
1.

104929

2.

107832

1
L-i

Klub Pitkarski Kolejarz

L6dzka Akademia Karate
Tradycyjnego

Zajpia sportowo-rekreacyjne (pika noma,
koszykowka, siatkdwka, tenis stdowy, zajecia
ogolnomzwojowe) z elementami pmfilaktyki
uzaleaien. Uczestnicy: 10-17 lat.

Oferent zobowipny do ztotenia
aneksu

Zajecia profilaktycmo-sportowe z elementami
etykiety oraz podstaw sztuki walki karate
tradycyjnego. Uczestnicy: 5-6 lat.

Oferent z o b o w i e y do dotenia
aneksn

3.

126894

4.

129679

5.

129767

KS Unia Jiu Jitsu

Nauka sauk walki ze sxzegolnym
uwzglednieniem brazylijskiego jiu jitsu oraz
samoobrony, zajqcia profilaktycmoedukacyjne, spotkania z terapeutq z poradni
leczenia uzaleinien, konkurs plastycmy.
Uczesmicy: 7-14 lat.

31

16 580 I 6 500

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

LKS Siatkowka Zenska

Zajecia z pilki siatkowej halowej i plaiowej
oraz tumieje dla dziewcqt w wieku;
pogadanki, prezentacje, wyklady i projekcje
multimedialne dot. profilaktyki uzalemieh,
glownie alkoholu; spotkania ze manymi
sportowcami. Uczestnicy: 9-15 lat.

36

21 8401 15000

Oferent zobowipny do zloienia
aneksu

Ucmiowski KIub Sportowy G3 1

Zajqcia sportowo-rekreacyjne oraz treningi z
elementami koszykbwki i pitki noinej;
pogadanki ze specjalistq od uzaletnien.
Uczesmicy: 9-12 lat.

32

5 980 12500

Oferent zobowi+zmy do zloienia
aneksu

37

11 5001 8 500

Oferent zobowiqany do zloienia
aneksu

6.

130278

Miejski Klub Lyiwiarski

Lubiq sport - kocham tyiwy, kontynuacja projekfu
nauki jazdy na tytwach jako protilaktyki zdrowego
stylu iycia i ksztaltoaania wlajciych norm
zachowari: prelekcjc na tsmat sdiodliwo9ci alkoholu
i oawykow prozdrowolnych Uczestnicy: 8-12 lat.

7.

130409

Ucmiowski Klub Sportowy Neptun

Nauka i doskonalenie umiejqnoSci plywania
oraz gry w pi&$ wodna pogadanki o
szkodliwoSci alkoholu. Uczestnicy: 5-10 lat.

35

1260017500

Oferent zobowipany do zloienia
aneksu

8.

130561

AKS SMS

Zajqcia promujqce sport olimpijski (I0
dyscyplin) i zdrowy sty1 iycia. Uczestnicy:
klasy IV-VLII szk& podstawowych.

33

34 200 1 15 000

Oferent zobowiqzany do doienia
aneksu

Lddzki Klub Oyama Karate Neko

Zajecia z &su
sztuk walki, tumiej oraz
prelekcje o przeciwdziahiu zagroieniom
alkoholowy dla dzieci i mlodzieiy.
Uczesmicy: 6- 14 lat.

35

1425421

Oferent zobowiqzany do zkotenia
aneksu

Stowarzyszenie EwangelizacyjnoCharytatywne Mocni w Duchu

R o ~ o r o d n zajqcia
e
sportowe, m.in. Cwiczenia
ogolnoronvojowe, blok zaj@ pod n-3
.,Sport - w poszukiwaniu pasji" @asen, kianka
wspinaczkow& treningi pilkarskie itp.),
wakacje na sportowo, warsaaty edukacyjne z
profilaktyki uzaleinien i edukacji zdrowotnej.
Uczestnicy: 7-17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych.

31

1 1
110568

500

l l OM)l4300

Oferent zobowiqzmy do zlo&nia
aneksu

1I.

12.

133927

134708

MUKS Walley Synchron Dance

Nauka i doskonalenie jazdy na lyiwach,
konkursy i zabawy na lodzie, zajqcia
ogolnoronvojowe oraz prelekcje z profilaktyki
uzalemien i promocji zdrowego bybu iycia.
Uczestnicy: 7-14 lat.

32

16 10016500

Oferent zobowiqany do zloienia
aneksu

Lodzki Klub Judo

Zajqcia sportowe, propagowanie zdrowego
stylu iycia bez ujrwania alkoholu i innych
Srodk6w psychoaktywnych.
Uczestnicy: 3-8 lat.

33

19 20019 000

Oferent zobowiqany do zloienia
aneksu

35

820014500

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

13.

134757

Ucmiowski Klub Sportowy PlantuS

Wygrywaj bez dumy, przegrywaj bez urazy cykl s p o t k ~
z zakresu profilaktyki zdrowia,
potyczki sportowe, olimpiada dzieciqca
szkolnictwa specjalnego. Uczestnicy: 4-10 lat.

14.

135103

Ucmiowski Klub Sportowy Master

Og6lnoromojowe zajqcia sportowe na bazie
teakwondo, sumo i zapas6w, warsztaty z
protilaktyki uzaleinien Uczestnicy: 7-14 lat.

32

12000lS000

Oferent zobowiqany do zloienia
aneksu

(Jcmiowski Klub Sportowy Atleta

Zajqcia ogdlnoronvojowe na bazie sumo,
warsztaty nt. szkodliwoSci alkoholu i
substancji psychoaktywnych oraz korqici z
aktywnego spqdzania czasu. Uczestnicy: 10-14
lat.

31

11200/4290

Oferent z o b o w i ~ n ydo ztotenia
aneksu

35

670014000

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

Fundacja Pace

Zajqcia sportowe ukierunkowane na
koszyk6wkq, b c q c e aktywnoii: fizycznq z
ronvojem intelektualnym, wykIady i
pogadanki na temat zdrowego hybu *cia i
szkodliwoki u2ywek.
Uczestnicy: klasy I-V SP.

35

35 460 I 19 000

Oferent z o b o w i m y do ztoieniaaneksu

LKS Koszykbwka Mqska

Promocja aktywnego bybu tycia poprzez
zajqcia sportowe ukierunkowane na
koszykbwkq; zajpia skierowane w
szczegolnoki do dodzieiy zagroionej
wykluczeniem spoIecmym z powodu
funkcjonowania w Srodowisku z problemami
alkobolowymi. Uczestnicy: k l a y VI-VIII s z k a
podstawowych.

33

24 210 / 11 000

Oferent w b o w i m y do doienia
aneksu

15.

135 128

16.

Zajecia plywackie, lekkoatletyczne (biegi
krotkodystansowe). fitness, silownia;
135160 Ucmiowski Klub Sportowy Ratajczyk
pogadanki oraz projekcje filmow poruszajqce
problemy alkoholizmu. Uczestnicy: 11-18 lat.

17.

18.

136254

136264

~

~

19.

Ucmiowski Klub Sportowy Sportowa
Ogolnodostqpne zajqcia z piki siatkowej,
138262
warsztaty profilaktyczne. Uczestnicy: 6-12 lat.
W g d a

20.

138647

32

1570016700

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

30

985013500

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

Ucmiowski Klub Sportowy Drugie
Gimnazjum

Zajecia ogolnorozwojowe, mini sumo, mini
zapasy. Uczesmicy: 8-18 lat.

Fundacja Integracja JP I1

Zajecia sportowo-rekreacyjne (tenis stdowy,
taniec), akrobatycmo-cyrkowe i profilaktyczne
dla podopiecmych Centrum wsparcia i
rozwoju Tratwa. Uczestnicy: 7-18 lat.

138903

Rudzki Klub Sportowy

OgoLncdostqpne zajqcia z kilku dyscyplm
sportowych (lekkoatletyka, siatkowka, tenis
stdowy, badminton itd.) poprawiajqce
sprawnoSC f q c z n a najmlodszych lodzian,
pogadanki na temat zagroien wynikajr)cych ze
spoiywania alkoholu. Uczestnicy: 7-14 lat.

139143

Stowarzyszenie Animacji, Kultury i
Sportu Anima Pro Activ

Wyktady dot. zdrowego tiybu e c i a oraz
zajajecia sportowe z biathlonis$ Tomaszem
Sikora. Uczestnicv: 7-14 lat.

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

139173

Stowarzyszenie Malwee

Ogolnorozwojowe zajajecia sportowe oraz
spotkania dot. m.in. Zdrowych nawykdw
wolnvch od uzaleinit.6. Uczestnicv: 6 lat.

Oferent zobowiqzany do zioienia
aneksu

Nauka i doskonalenie jazdy na tytwach,
zajqcia ogolnommojowe, pogadanki ut.
wplywu uiywek na organim).
Uczestnicv: 5-15 lat.

Oferent zobowiqzany do zloienia
aneksu

138655

25.

-

I39306

1 1 I
1 1 /

M

e Towarqstwo tyaviarstwa
Figumwego

26.

I39314

Fundacja Agnieszki Domakkiej
Olipijka

Rome formy aktywnoSci mchowej, rozwijanie
postaw fair-play, warsztaty z psycholo;-:em.
Uczestnicv: 8-15 lat i starsi.

Oferent zobowiqzany do zlotenia
aneksu

27.

139315

Ucmiowski Klub Sportowy Nowa

Zajqcia unihokeja, hlmiej z o k a j i Dnia
Dziecka, zajpia z profilaktyki alkoholowej.
Uczeshlicv: 7-17 lat.

Oferent zobowiqmny do doienia
aneksu

MKS Metalowiec

Rbme formy aktywnoki sportoworekreacyjnej, p r o m u j ~ e sty1
j @cia wolny od
alkoholu, wyklady na temat uzaleinien.
Uczstnicv: wiek szkolnv.

Oferent zobowiqzmy do doienia
aneksu

Aklywizacja sportowa poprzez zajqcia
koszykowki i siatkowki o m wskazanie
prawidlowych postaw spolecmych (spotkania
z pedagogiem i psychologiem, warsaaty
filmowe, spotkanie z M. Gortatern).
Uczestnicy: klasy IV-VIII.

Ucmiowski Kluh Sportowy Szkda
Gortata

Oferent zobowiqany do zloienia
aneksu

Orgnnizncje pozanqdowe, kt6rych okrty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl@em merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinnnsowania:
Lp. Nr oferty

I 1
1.

12071 1

2.

132604

1 1
I.

131980

1

1

Nuwa organizacji porarrqdowej

Nanva projcktu lub jcgo opis

Srednia punltt6w

Oratorium im. Sw. Dorninika Savio

Boisko kontra Internet - zajqcia rozwijajqce
zamteresowania sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i mlodzieiv ze Srodowisk zaerotonvch
alkoholizmern, glownie ze Starego Widzewa.

33

I '

-

Stowarzyszenie Pomocy Mlodziety
Niedostosowanej Spdecmie Dla
Pmiszlo~ci

Rajdy (12) oraz wycieczki (10) piesze i
rowerowe dla podopiecmych Mlodzieiowego
OSrodka Wvchowawcze~oN 3 w todzi.

KS OiZ Pt. Sparta

Treningi pilkarskie pd+czone z zajeciami
edukacvinvrni i nrolilaktvcmvmi

36

llwagi

I

Oferent zrezygnowal z realizacji zadania

I

1

Oferent nezygnowal z realizacji zadania

I

32

Oferent zrezygnowal z realizacji zadania

irednia punktow

Uwagi

Orgnnizacje pozarqdowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzglflem merytoryanym:
Lp. Nr oferty

I

Nazwa organi7acji po~an@owej

I

Nazwa projektu lub jego opis

I

I

Orgnnizacje pozarqdowe, ktorych oferty zoshly ocenione negatywnie pod wzglplem formalnym:

/ Lp. I

Nr oferty

1.

137342

1 I
2

I37958

3.

139123

I

I

1 1 I

Nuwa organilacji pozarqdowej

Nazwa pmjeklu lub jego opis

Fundacja Eli Nowak

Oferta nie byla analuowana pod wzgledem
merytorycznym.

I

KryTcriurn fomalnc, ktore nic zostalo spchionc
Oferta podpisana przez osobq, ktora nie zostala wpisana do KRS, a osoby
wpisane do KRS nie q uprawnione do podpisania oferty.

CykIomaniak

Oferta nie byla analiwwana pod wzgl@em
merytorycmym.

Oferta zloiona nie na to zadanie.

Stowarzyszenie Wtka Pilka

O f e m nie byla analizowana pod wzglqdem
merytorycmym.

Blqd w kosztorysie uniemoiliwiajqcy shvierdzenie, czy wnioskowana
przez oferenta kwota dofmansowania spehia kryterium wskazane w
ogloszeniu konlrursowym.

Stowarqs-ie

I

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

