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(pleczatka realizatora konkursu ofert)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Konkurs ogfoszony na podstawie zarzadzenla Nr 6764/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 sierpnia 2017 r.
I

Nazwa zadania konkursowego:

w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej I
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsp6ffinansowania realizacji
I
zadan z zakresu profilaktyki i rozwiilzywania problem6w zwiilzanych z uiywaniem I
substancji
psychoaktywnych,
w
ramach
Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiilzvwania Problem6w Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziafania Narkomanii na rok 2017
Problem6w
Alkoholowych
Miejski
Program
Profilaktyki
i
Rozwiilzvwania
organizacja czasu wolnego dla podopiecznych dom6w pomocy 5 pofecznej
oraz zajc:c informacyjno - edukacyjnych nt, wpfywu alkoholu na zdrowie,
ze szczeg61nym
uwzglednlenlern
konsekwencji
dla
zdrowia
wynikajilcych
z filczenia alkoholu i lek6w.

1-

Realizator konkursu ofert:

Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Prezydenta UMt

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

60.000,00 zf

Liczba ofert zfoionych w ramach konkursu ofert:

0

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Konkurs ogfoszony na podstawie zarzadzenla Nr 6764/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsp6ffinansowania realizacji
zadan z zakresu profilaktyki i rozwiilzvwania problem6w zwiilzanych z uiywaniem
substancji
psychoaktywnych,
w
ramach
Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiilzvwania Problem6w Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziafania Narkomanii na rok 2017

Nazwa zadania konkursowego:

Miejski Program Przeciwdziafania Narkomanii

Realizator konkursu ofert:

Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Prezydenta UMt

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

300.000,00 zf

Liczba ofert zfozonych w ramach konkursu ofert:

10

1. Organizacja i prowadzenie imprez i zaj*:c dla dzieci i mfodziezy promujClcvch zdrowy styl zycia, wolny od narkotykow i tzw. "dopalaczy".

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ dziatania - do 200.000 zt.
Organizacje pozarzadowe, ktorych oferty zostafy rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

Nr ID oferty

Nazwa organizacji pozarzildowej

1.

l6dzkie Towarzystwo
Rehabilitacyjno- Sportowe
2/N/2017/Z Niepetnosprawnych
91-848l6di
ul. G6rnicza 5

2.

Oratorium im. 5w. Dominika
Savio
6/N/2017/Z
90-04616di
ul. Wodna 36

3.

Miejski Szkolny Zwiqzek
Sportowy w lodzi
I/N/2017/Z
90-120 l6di
ul. A. Struga 6

Tytuf projektu

Zajecia (treningi koszyk6wki na w6zkach
inwalidzkich). Udziat mtodzieiy szkolnej
(na trybunach) podczas zawod6w i trening6w.

Organizacja irnprezv profilaktycznej w formie
warsztat6w zajeciowvch dla mieszkaricow
starego Widzewa od 15 r. i. (dzieci i rodzice).
M.in. warsztaty artystyczne, sportowe,
komputerowe, psychologiczne.
Organizacja turniej6w pitki reczne] dziewczqt
i chtopc6w, unihokeja, badmintona,
szachowych, zawod6w lekkoatletycznych oraz
bieg6w przetajowych.

Srednia
punkt6w

Wysokosc
wnioskowanejl
proponowanej
dotacji

8.000,00
42,75

Uwagi

ztl

8.000,00 zt
(100%)

42,00

11.800,00 zt/
11.900,00 zt
(100%)

38,00

90.750,00 zt/
85.950,00 zt
(94,7%)

I miejsce w rankingu

II miejsce w rankingu

III miejsce w rankingu
exaequo

2

Fundacja Kierunek Zdrowie

4.

S/N/2017/Z 95-050 Konstantyn6w t6dzki
ul. Legion6w 25

5.

Fundacja Prospoteczna
PODUCHA
3/N/2017/Z
92-2017 t6di
ul. Szpitalna 9/11

6. 4/N/2017/Z

Zwiazek Harcerstwa Polskiego
Choragiew t6dzka 90-537 t6dz
ul. Stefanowskiego 19

Projekt "Spr6bujmy inacze]" dla uczni6w
t6dzkich szk6t
- cykl warsztat6w profilaktycznoedukacyjnych, debaty nt. "dopalaczy"
- cykl spotkari z ludzrni bedacvrni dla dzieci
i mtodzieiy autorytetami,
- cykl spotkari z podopiecznymi
Stowarzyszenia MONAR;
- konkurs p.n. "Narkotyki zaiywasz przegrywasz";
- zajecia na kregielni, ptywalni, rozgrywki
sportowe, wyjscie do teatru, kina.
Projekt obejrnujacv: r6ine formy zaj~c
rozwijajacvch zdolnosci, zainteresowania,
urniejetnosci pracy w grupie, wyraiania siebie
oraz warsztaty edukacyjne dot. uiywania
substancji psychoaktywnych. Skierowany do
dzieci i mtodzieiy (7 - 17 fat) z widzewskich
szk6t.
Projekt p.n. "Przysztosc... Tw6j Wyb6r" dla
dzieci i mtodzieiy 11- 20 tat zrzeszonych
i niezrzeszonych w ZHP. Elementy projektu:
- 3 dniowe seminarium profilaktycznoedukacyjno -informacyjne w Zaleczu Wielkim
dla 100os6b
- pogadanki i prelekcje w szkotach oraz w
jednostkach terenowych Choragwi t6dzkiej.

38,00

47.500,00/
45.000,00
(94,7%)

36,00

14.800,00/
13.800,00
(93,24%)

32,00

36.500,00/
23.900,00
(65,48%)

III miejsce w rankingu
exaequo

IV miejsce w rankingu

V miejsce w rankingu

3

Organizacje pozarzadowe, kt6rych oferty nie zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

1.

Nr 10 oferty

Nazwa organizacji pozarzCldowej

Fundacja z ASPI-racjami
7/N/2017/Z 91-158l6di
ul. Lniana 25/99

Tytut projektu

Cykl zaj~c arterapeutycznych, profilaktycznych,
upowszechniajacvch zdrowy tryb iycia,
w formie: cwiczeri i zabaw integracyjnych,
warsztat6w rozpoznawania emocji, uczenia
postaw asertywnych; zajec edukacyjnych
i psychoedukacyjnych dla 30 os6b w wieku
9- 18 (12 uczestnik6w z autyzmem i zespotem
Aspergera).

Srednia
punkt6w

24,25

Wysokosc
wnioskowanejl
proponowanej
dotacji

36.000,00 zt!
0,00 zt

Uwagi

Oferta otrzymata zbyt
rnala liczbe punkt6w ,
by otrzvrnac dotacje

1. Realizacja program6w profilaktycznych nt. zagroien wynikajilcvch z uzywania tzw. "dopalaczy", na terenie f6dzkich szkOf.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacie zadania - do 100.000 zf.
Organizacje pozarzadowe, kt6rych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

1.

Nr 10 oferty

Nazwa organizacji pozerzadowe]

Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki, Leczenia
3/N/2017/P i Terapii Uzaleznieri w lodzi
93-305l6di
ul. Tuszvriska 106

l

Tytut projektu

Srednia
punkt6w

Wysokosc
wnioskowanej/
proponowanej
dotacji

Uwagi

Autorskie scenariusze program6w oparte na
rekomendowanych przez KBPN programach
"UNPLUGGED' "Sp6jrz inaczej" "FRED GOES
NET" dostosowane do specyfiki srodowisk
mtodzieiowych w lodzi.
4 godzinne warsztaty przekazujace rzetelna
wiedze nt, substancji uzalezniajacvch w tym
szczeg61nie "dopalaczy", ich wieloaspektowych
oddziatvwari na ludzki organizm i psvchlke, a
takze mechanizm6w uzaleinienia.

37,75

33.400,00 zt!
33.400,00 zt
(100%)

I miejsce w rankingu

4

2. 2/N/2017/P

Nowe Horyzonty
00-613 Warszawa
ul. T. Chatubiriskiego 8

Program p.n. "Dopalacze - fakty - mity"
zaktada:
- przeprowadzenie warsztat6w nt. "dopalaczy"
polaczonvch z prezentacja rnultimedialna,
-przekazanie szkotom Gablot z atrapami
dopalaczy i PtytCl CD z prezentacja
urnozliwiajaca dalsze samodzielne szkolenia
kadry i rodzic6w,
- sporzadzenie indywidualnych raport6w dla
szk6t na podstawie ankiet - wypetnionych
przez uczestnik6w warsztat6w.

37,25

83.800,00 zt/
78.150,00 zt
(93,26%)

Srednia
punkt6w

Wysokosc
wnioskowanejl
proponowanej
dotacji

II miejsce w rankingu

Organizacje pozarzadowe, kt6rych oferty nie zostafy rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

-1.

Nr 10 oferty

Tytut projektu

Nazwa organizacji pozarzadowe]

Fundacja Stonie na Balkonie
1/N/2017/P 90-407l6dz
ul. Piotrkowska 17/8

Warsztaty prornujace zdrowy styl iycia,
przekazujace wledze nt. skutk6w uiywania
srodkow psychoaktywnych, wskazujace jakie
sytuacje i zachowania mogCl stanowic
zagroienie, gdzie szukac pomocy.

24,5

60.900,00 zt/
0,00 zt

Uwagi

Oferta otrzymata zbyt
rnata llczbe punkt6w ,
by otrzvmac dotacje

Podpisy cztonk6w Komisji:

1. Iwona Iwanicka

2. Elibieta Rosochacka
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4.

Wojciech Ulatowski

5.

Andrzej Wisniewski
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3. Juliusz Kurzawa
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