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Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację 

Zadania nr III i IV będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu 

zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są 

mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

kwota dotacji 

w roku 2018 

Zadanie III. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co 

najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy 

1 12 

Towarzystwo 

Wspierania 

Potrzebujących 

„Przystań” 

Prowadzenie specjalistycznego, 

interdyscyplinarnego poradnictwa 

dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi,  

w których występuje problem 

alkoholowy. 

40.000,00 

Zadanie IV. Streetworking w środowisku osób bezdomnych 

2 11 

Towarzystwo Pomocy 

im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie 

Zadanie IV. Streetworking  

w środowisku osób bezdomnych 
101.202,00 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację 

Zadania nr I i II będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu 

zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są 

mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r., Komisja Konkursowa dokona na kolejnym posiedzeniu. 

 

Oferentom przysługuje możliwość odwołania od informacji o rozstrzygnięciu konkursu do 

Prezydenta Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 

w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu tj. do dnia  

19 grudnia 2017 r. do godziny 15:30. 

 

Odwołanie należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A 

(pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

80-432 Gdańsk ul. Leczkowa 1A. W przypadku przesłania odwołania pocztą, o terminie złożenia 

odwołania decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 


