
 

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza ostateczne wyniki konkursu   

na realizację zadań publicznych określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia 

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020, w zakresie: 

 

 

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania  

chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży 

 

Nr oferty 
Tytuł projektu 

 
Nazwa organizacji 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/116212 Program 6-10-14 dla zdrowia Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne 

750 000 

2/116847 Gdański Program Profilaktyki Chorób 
Cywilizacyjnych u Młodzieży 

Centrum Rehabilitacyjne 
nr 5 

0 

 

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1 – 6 lat 

Nr oferty 
Tytuł projektu 

 
Nazwa organizacji 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/115426 Dbaj o zęby od niemowlęcia przez całe 
życie – naucz się tego jak najwcześniej 

NZOZ Przychodnia 
Morena 

10 000 

2/116478 Próchnica – cichy zabójca dla zębów 
twojego dziecka 

NZOZ Przychodnia 
Brzeźno 

12 000 

3/116823 „Uniwersytet zdrowego uśmiechu” – 
program profilaktyki stomatologicznej 

Vivadental sp. z o.o. 18 000 

 

 

Program skierowany do ciężarnej i ojca dziecka w celu podnoszenia wiedzy na temat korzyści 

płynących z karmienia piersią oraz na temat zdrowia psychicznego kobiety w okresie przed 

i poporodowym m.in. poprzez: organizację lub współorganizację szkoleń, warsztatów lub 

wykładów w ramach szkoły rodzenia 

Nr oferty 
Nazwa organizacji 

 
Tytuł projektu 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/113053 Szkoła Rodzenia  mgr Niemczyk-
Kuczkowska 

Szczęśliwi rodzice – 
zdrowe macierzyństwo  

31 677 

2/115947 Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej Program skierowany do 
ciężarnej i ojca dziecka 

10 000 



 

3/116646 INVICTA Sp. z o.o. Uśmiechnięta mama – 
zdrowe dziecko – 

warsztat dla rodziców 

21 955,20 

4/116996 Szkoła Rodzenia Regina – porady laktacyjne Edukacja w opiece 
okołoporodowej – 

psychologia 
macierzyństwa – porady 

laktacyjne – promocja 
zdrowia 

16 367,80 

 

 

Integracja – Utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie 

samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości. 

 Inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej 

i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami 

i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów w tym: opieki psychiatrycznej, 

psychogeriatrycznej, rehabilitacji długoterminowej itp.; 

Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla osób z różnych grup 

wiekowych, zmagających się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi  oraz osób 

znajdujących się w otoczeniu osób cierpiących 

Nr oferty 
Nazwa organizacji 

 
Tytuł projektu 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/115937 NZOZ OPTIMMED Gdańsk Cię wspiera! 2.0 313 000 
 

2/116821 Gdańskie Centrum Zdrowia Nastolatek w kryzysie – 
kompleksowy system 

wsparcia adolescenta i 
rodziny 

0 

3/116851 Pomorskie Centrum Toksykologii Interwencyjny Program 
wsparcia 

psychologicznego i 
terapeutycznego dla 

osób dotkniętych 
kryzysem psychicznym 

hospitalizowanych w PCT 
z powodu podjętej próby 

samobójczej 

47 000 

4/115937 Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami 
psychicznymi „Przyjazna Dłoń” 

Wsparcie w środowisku 
dla osób chorujących 
psychicznie 

80 000 

5/116821 Hospicjum Pomorze Dzieciom Wsparcie po stracie 20 000 



 

6/119224 Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne Gdańskie Centrum 
Wsparcia 
Psychospołecznego dla 
seniorów zmagających 
się z chorobami 
nowotworowymi i 
otępiennymi oraz ich 
opiekunów formalnych i 
nieformalnych - pilotaż 

0 

 

 

Koordynacja i zarządzanie – Zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony 

zdrowia psychicznego. Prowadzenie  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Wsparciu w Zakresie 

Zdrowia Psychicznego 

Nr oferty 
Nazwa organizacji 

 
Tytuł projektu 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/121039 Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 
FOSA 

PIK FOSY 80 000 

 

 

Projekt pt.:  „Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako czynniki wspierające prawidłowy 

rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci – program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad 

mieszkańcami Gdańska” 

Nr oferty Tytuł projektu 
Nazwa organizacji 

 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/134769 Macierzyństwo Krok po Kroku Copernicus Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o. 

117 000 

2/136786 Program zdrowotny w zakresie wspierania 
rozwoju psychofizycznego niemowląt i 
małych dzieci oraz opieki psychologicznej i 
laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska 

„Szkoła Rodzenia 
Regina” Porady 
Laktacyjne 

0 

3/137026 Szczęśliwa mama-szczęśliwe dziecko” Anna Bartkowska 0 

 

 

Interwencja – Rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej 

i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

1. Prowadzenie pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży;  



 

2. Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin 

i opiekunów oraz otoczenia; 

 

Nr oferty Tytuł projektu Nazwa organizacji 
 

Przyznana 
dotacja (zł) 

 

1/120467 ODIT-oddziaływania diagnostyczne i 

terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami 

neurorozwojowymi przejawiającymi 

trudności szkolne i wychowawcze oraz ich 

rodzin 

Fundacja Wspierania 

Dzieci i Rodzin 

150 000 

2/121081 Poradnia Pro MAMA – przeciwdziałanie 

depresji poporodowej oraz innym 

problemom związanym z porodem i 

macierzyństwem 

Gdańska Fundacja 

Terapii i Rozwoju 

Pro-Mama: Badawczo 

Kliniczne Stowarzyszenie 

na Rzecz Wspierania 

Wczesnej Relacji z 

Dzieckiem 

0 

 

 

Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających: 

1. Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży 

2. Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży 

 

Nr oferty Tytuł projektu Nazwa organizacji 
Przyznana 

dotacja (zł) 

1/120210 KU DOROSŁOŚCI – grupy psychoedukacyjne 

i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży 

Stowarzyszenie 

Praktyków Profilaktyki  

Społecznej 

26 000 

2/120222 Zadbajmy o dzieci – cykl seminariów 

tematycznych dla rodziców 

Stowarzyszenie 

Praktyków Profilaktyki 

Społecznej 

0 

3/120280 Klub Licealisty. Cykliczne zajęcia 
psychoedukacyjne dla młodzieży 

Fundacja Dajemy 
Dzieciom siłę 

0 

4/120288 Ponad wstyd – poradnictwo i wsparcie 
psychoseksualne dla młodzieży i rodzin. 

Fundacja Dajemy 
Dzieciom siłę 

0 



 

5/120464 Do tanga trzeba Trojga – pacjent, jego 
rodzina i specjalista 

Fundacja Wspierania 
Dzieci i Rodzin 

0 

6/120912 Projekt  #oznaczeni. Moduł: dzieci i 
młodzież 

Fundacja wspierania 
Rodzin „Przystań” 

110 100 

7/121032 Nastolatek w kryzysie – profilaktyka 
zaburzeń psychicznych wieku dojrzewania, 
ze szczególnym uwzględnieniem zachowań 
autoagresywnych oraz prób samobójczych 
u młodzieży 

Fundacja „PRO OMNES” 0 

8/121056 Żyć z pasją Fundacja Dom na Skraju 0 

 

 

     Prezydent Miasta Gdańska 
     z up. 

               Piotr Kowalczuk 
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 


