Nazwa konkursu:
Organizator:
Termin realizacji zadań:
Kwota przeznaczona na
zadania
Numer konkursu z systemu
Witkac.pl
Nazwa zadania:

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
14.02.2020 - 31.12.2022
601 227,00 zł
[1818/19]/ Lp. 1 (numer techniczny: 11155)
1.2 Promocja zdrowia psychicznego, w tym między innymi:
- 1.2.1 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości
o prawidłowym rozwoju psychicznym, kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej.
- 1.2.2 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących psychospołecznych aspektów
zdrowia.
- 1.2.3 Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zaburzeń
psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.
- 1.2.4 Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 1.2.5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i
młodzieży przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych,
podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.
- 1.2.6 Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.
- 1.2.7 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących seksualności i jej znaczenia w życiu człowieka.

Wyniki oceny formalnej
Lp. Tytuł oferty/ Oferent

Wartość
zadania

Wynik oceny
Kwota
wnioskowan
a

1

Bezpieczny Gdańsk. Zapobieganie przemocy 535 939,00 zł 535 939,00 zł Pozytywna
w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.
Fundacja Centrum Praw Kobiet

2

Wszystko jest w głowie
Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin

3

Nowe Media: innowacje na rzecz wsparcia! - 305 460,00 zł 305 460,00 zł Pozytywna
kontynuacja
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

99 900,00 zł

99 900,00 zł

Pozytywna
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4

POMOST DLA SZKÓŁ - wsparcie dla uczniów 231 120,00 zł 216 000,00 zł Pozytywna
z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich
rodzin
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z
NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH
RODZINOM "POMOST"

5

Psychologiczne, psychoterapeutyczne i
psychoedukacyjne wsparcie dla
mieszkańców Gdańska.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami
Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"

6

124 200,00 zł 124 200,00 zł Pozytywna
Tumbo Pomaga i szkoli - program
psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci i
młodzieży w żałobie
Fundacja Hospicyjna

7

Rozumiem,pomagam
Fundacja Terapii i Rozwoju "Myślimy",
Stowarzyszenie Dobra Edukacja

597 704,00 zł 597 704,00 zł Pozytywna

115 260,00 zł 103 160,00 zł Do poprawy
brak oświadczenia o niekaralności
wszystkich członków Zarządu
(oferta podlega uzupełnieniu)

8

240 945,00 zł 240 945,00 zł Do poprawy
Stawiam na Siebie - wdrożenie pakietu
działań mających na celu podniesienie
poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci
potwierdzenie złożenia oferty nie podpisane
i młodzieży przez kształtowanie
przez upoważnione osoby do reprezentacji;
umiejętności i struktur psychicznych,
brak oświadczenia o niekaralności prezesa
umiejętności społecznych, podnoszenie
zarządu;
odporności i poprawę funkcjonowania
brak czytelnie podpisanego pełnomocnictwa
emocjonalnego.
Fundacja Praesterno
(oferta podlega uzupełnieniu)

9

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski

600 000,00 zł 600 000,00 zł Negatywna
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10

Kampania Społeczna Dobre Małżeństwo
wsparciem zdrowia psychicznego całej
rodziny
Fundacja Tydzień Małżeństwa

130 750,00 zł 130 750,00 zł Negatywna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. /-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
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