
Organizacje, których oferty zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu na realizację zadań w roku 2011 z zakresu pomocy społecznej. 
 

Nr 

oferty 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania Nazwa oferenta/adres 

Tytuł 

projektu 

Wnioskowana 

kwota dotacji  

w zł 

2 3 

6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej  

i poradnictwa psychologicznego, zadanie będzie realizowane w budynku 

przy ul. Sitowie 29 

Stowarzyszenie Opiekuńczo 

- Resocjalizacyjne 

„Prometeusz” 

80-601 Gdańsk 

ul. Sucharskiego 1 

Hostel 

„Osiedle 

Sitowie” 

146 000 

4 1 

8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - konsultacyjnego dla 

matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego, zadanie będzie 

realizowane w budynku przy ul. Sitowie 25 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

„FOSA” 

80-234 Gdańsk 

ul. Własna Strzecha 19/1 

„FOSA na 

Sitowiu” 
106 000 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne do uzupełnienia w ciągu 3 dni tj. do dnia 11 maja 2011 roku do godziny 15:00, 

przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym. Uzupełnienia można dokonać w budynku przy  

ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, w pokoju nr 6. 
 

Nr 

oferty 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania Nazwa oferenta/adres 

Tytuł 

projektu 

Wnioskowa-

na kwota 

dotacji  

w zł 

Ofertę należy uzupełnić o: 

1 4 

8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie 

na rzecz projektu pracowni rękodzieła i 

zatrudnienie asystenta osobistego, zadanie 

będzie realizowane w budynku przy  

ul. Sitowie 45 

Pomorskie Centrum Pomocy 

Bliźniemu Monar Markot 

80-402 Gdańsk 

ul. Kochanowskiego 7A 

Hostel 

„Osiedle 

Sitowie” 

104 000 

złożenie podpisu pod 

załącznikami do oferty 

przez osobę uprawnioną 

statutowo do zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

lub upoważnienie 

3 2 

8 bezdomnych matek i dzieci w ramach 

projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie 

na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – 

porządkowej i zatrudnienie pracownika 

socjalnego, zadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 47 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Kryzysami 

Psychicznymi „Przyjazna 

Dłoń” 

80-288 Gdańsk 

ul. Srebrniki 1 

Projekt 

pilotażowy 

„Osiedle 

Sitowie” 

70 515 

- sprawozdanie 

merytoryczne  

i finansowe za rok 2010 

 


