Prezydent Miasta Gdańska ogłasza częściowe 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
Przyznana
dotacja (zł)

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

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

Nr oferty

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1 – 6 lat
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
1/113053

Szkoła Rodzenia mgr NiemczykKuczkowska

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.

21 955,20

4/116996

Szkoła Rodzenia Regina – porady laktacyjne

Uśmiechnięta mama –
zdrowe dziecko –
warsztat dla rodziców
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
1/115937

NZOZ OPTIMMED

Gdańsk Cię wspiera! 2.0

313 000

2/116821

Gdańskie Centrum Zdrowia

0

3/116851

Pomorskie Centrum Toksykologii

4/115937

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami
psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

5/116821

Hospicjum Pomorze Dzieciom

Nastolatek w kryzysie –
kompleksowy system
wsparcia adolescenta i
rodziny
Interwencyjny Program
wsparcia
psychologicznego i
terapeutycznego dla
osób dotkniętych
kryzysem psychicznym
hospitalizowanych w PCT
z powodu podjętej próby
samobójczej
Wsparcie w środowisku
dla osób chorujących
psychicznie
Wsparcie po stracie

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

47 000

80 000

20 000
0

Koordynacja i zarządzanie – Zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Wsparciu w Zakresie
Zdrowia Psychicznego
1/121039

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry
FOSA

PIK FOSY

80 000

Informujemy, iż zgodnie z informacją zawartą w szczegółowych warunkach konkursu, Gmina
Miasta Gdańska mając prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, opublikuje
wynik wyboru realizatorów na stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego
w Gdańsku w zakładce Komunikaty, na zadania:
1. wybór realizatora zadań z zakresu zdrowia publicznego, który opracuje plan skutecznych,
bezpiecznych i uzasadnionych działań, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie
założonych (zdefiniowanych we wniosku) celów oraz przeprowadzi procedurę walidacyjną
projektu 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
2. Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu
zagrażających
3. Interwencja – Rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej
i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2017r.
Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od wyników konkursu. Odwołanie można złożyć do
Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w
terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w formie pisemnej,
w siedzibie Ogłaszającego: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody
8/12 (stanowisko: 14-17) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju
Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.
W przypadku przesłania odwołania pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Prezydenta Miasta Gdańska
z up.

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

