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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

na realizację w latach 2013 – 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej ogłoszonym podstawie Zarządzenia 151/13 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 8 lutego 2013 r. 

i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 

 

L.p. Nr oferty Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Termin 

realizacji 

Zadanie I 
Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 

poza terenem Miasta Gdańska. 

1 2 
Fundacja „Rodzina 

Nadziei” 

Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej 
placówce opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego poza terenem Miasta Gdańska 

15.03.2013 
– 

31.12.2013 

Zadanie II 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających 

pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. 

2 4 Stowarzyszenie Krokus 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających 

pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i 
usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu 

15.03.2013 
– 

31.12.2013 

3 5 
Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających 

pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej  
i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu 

15.03.2013 
– 

31.12.2013 

Zadanie III 
Prowadzenie i zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej dla 1 osoby starszej, przewlekle somatycznie 

chorej kierowanej w trybie interwencyjnym. 

4 1 
Stowarzyszenie Domu 
Opieki „Złota Jesień” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsca w domu pomocy 
społecznej dla 1 osoby starszej, przewlekle 

somatycznie chorej kierowanej w trybie 
interwencyjnym 

15.03.2013 
– 

31.12.2013 

Zadanie IV 

Zabezpieczenie 17 miejsc dla mężczyzn w placówce o standardzie domu dla bezdomnych w samodzielnym 
budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych  

i wymagających opieki osób drugich, w tym usług pielęgnacyjnych 

5 3 
Stowarzyszenie na rzecz 
Bezdomnych „Panakeja” 

JA – TY – MY 2013 
15.03.2013 

– 
31.12.2013 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację  

w latach 2013 – 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej ogłoszonym podstawie Zarządzenia 151/13 Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 8 lutego 2013 r. nie złożono ofert zawierających braki formalne podlegające 

uzupełnieniu. 


