
WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA  

KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 

SPOŁECZNYM” 

 
Termin uzupełnienia: do dnia 11 kwietnia 2018 roku.  
Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Brakujące załączniki 
powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta                      
oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                    
i patologiom społecznym - uzupełnienie”. 

 

 
L.p. Podmiot  Tytuł oferty Braki formalne 

1.  Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej Mrowisko 
Ul. Agrarna 2 
80-741 Gdańsk 

Młodzież 2018 1. Brak kopii wniosku do sądu                               
o dokonanie zmiany w KRS,                  
w związku z powołaniem nowego 
Zarządu Głównego Towarzystwa, 
poświadczonej  za zgodność                          
z oryginałem przez 
przedstawiciela Podmiotu, 
upoważnionego                       do 
składania oświadczeń woli,                  
na każdej stronie lub na pierwszej 
stronie zgodność z oryginałem 
strony od-do, wraz z datą 
potwierdzenia; 

2. Brak daty przy podpisach                            
w statucie oraz pieczątki                         
za zgodność z oryginałem                           

2.  Stowarzyszenie Kulturalni 
Ul. Gdańska 60A 
82-103 Stegna 

Zanim będzie za późno Brak kopii aktualnego, tj. zgodnego                       
z aktualnym stanem faktycznym                         
i prawnym na dzień złożenia oferty, 
odpisu z KRS lub wydruku 
elektronicznego, z którego wynika 
sposób reprezentacji Podmiotu, 
poświadczonego za zgodność                      
z oryginałem przez przedstawiciela 
Podmiotu, upoważnionego                          
do składania oświadczeń woli,                       
na każdej stronie lub na pierwszej 
stronie zgodność z oryginałem 
strony od-do, wraz z datą 
potwierdzenia 

3.  Stowarzyszenie Solidarni 
PLUS 
Wandzin 
77-300 Człuchów 

Z od uzależnień – program 
profilaktyczny dla młodzieży i 
grup zawodowych 

Brak w kopiach: statutu oraz odpisu      
z KRS podpisów za zgodność                          
z oryginałem drugiego 
przedstawiciela Podmiotu, 



upoważnionego do składania 
oświadczeń woli 

4.  Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 
32-420 Gdów 53 

Program Domowych 
Detektywów i Program 
Fantastyczne Możliwości 

Brak pieczątki lub czytelnych 
podpisów osób poświadczających               
za zgodność z oryginałem statut 
oraz odpis z KRS, na każdej stronie 

5.  Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 
32-420 Gdów 53 

Szkolna Interwencja 
Profilaktyczna 

Brak pieczątki lub czytelnych 
podpisów osób poświadczających                   
za zgodność z oryginałem statut 
oraz odpis z KRS, na każdej stronie 

6.  Fundacja IGOR 
Ul. Szmaragdowa 13 
83-047 Stara Huta 

Żyj aktywnie! – profilaktyczny 
program rekreacji ruchowej 
dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologiami 
społecznymi  

Brak podpisów osób 
poświadczających za zgodność                    
z oryginałem statut, na każdej 
stronie 

7.  Malborskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie Tu i Teraz 
Ul. Poczty Gdańskiej 3 
82-200 Malbork 

VIII Festyn Trzeźwości Brak daty przy podpisach za 
zgodność z oryginałem w statucie 

8.  Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej 
Al. Niepodległości 778 
81-805 Sopot 

Obozy wędrowne w Tatrach i 
na Mazurach dla dzieci                       
i młodzieży z terenu 
Archidiecezji Gdańskiej 

Brak podpisu za zgodność                                 
z oryginałem w statucie 
przedstawiciela Podmiotu, 
upoważnionego do składania 
oświadczeń woli oraz daty  

9.  Fundacja Pomóż Sobie                  
i Innym 
Ul. Wrzosy 21A 
80-628 Gdańsk 

Naucz się pomagając sobie, 
zatańcz i zainspiruj pomagając 
innym – warsztaty rozwoju 
osobistego i artystycznego. 
Kontynuacja od 2015  

Brak pieczątki lub czytelnego 
podpisu osoby poświadczającej za 
zgodność               z oryginałem 
statut i odpis z KRS               oraz daty 
przy podpisach  

10.  Fundacja Pomóż Sobie                  
i Innym 
Ul. Wrzosy 21A 
80-628 Gdańsk 

Program korekcyjno-
edukacyjny „Na stałe w 
zakładzie, na chwilę poza celą” 
dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Kontynuacja  

Brak pieczątki lub czytelnego 
podpisu osoby poświadczającej za 
zgodność               z oryginałem 
statut i odpis z KRS               oraz daty 
przy podpisach 

11.  Stowarzyszenie MONAR 
Ul. Nowolipki 9B 
00-151 Warszawa 

Na właściwym kursie… 
Kontynuacja 

Brak daty przy podpisach za 
zgodność z oryginałem w statucie 

12.  Specjalistyczna Pomoc 
Rodzinom Nadzieja 
Ul. Kościelna 1A 
86-300 Grudziądz 

Pomorski Fred Goes Net Brak podpisów osoby 
poświadczającej za zgodność                    
z oryginałem statut, na każdej 
stronie 

13.  Stowarzyszenie 
Psychologów 
Chrześcijańskich Oddział 
Gdański 
Al. Grunwaldzka 12 
80-236 Gdańsk 

Małżeńska Akademia Rozwoju 
– Spektakl „Kłopoty 
Małżeńskie” 

Brak kopii statutu oraz aktualnego,    
tj. zgodnego z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym na dzień 
złożenia oferty, odpisu z KRS lub 
wydruku elektronicznego, 
poświadczonych za zgodność                             
z oryginałem przez przedstawiciela 
Podmiotu, upoważnionego do 
składania oświadczeń woli, na 
każdej stronie lub na pierwszej 
stronie zgodność  z oryginałem 
strony od-do, wraz z datą 
potwierdzenia 



14.  Gdyńskie Stowarzyszenie 
Osób Niesłyszących ich 
Rodzin i Przyjaciół Effetha 
Ul. Warszawska 76A 
81-309 Gdynia 

Edukacja zwalcza patologie Brak podpisów osób 
poświadczających za zgodność                    
z oryginałem statut, na każdej 
stronie oraz daty przy podpisach 

15.  Stowarzyszenie Lepsze 
Jutro  
Ul. Dworcowa 15A 
89-650 Czersk 

Wzmocnienie potencjału oraz 
rozwój sieci klubów 
Abstynenta w subregionie 
południowym (powiat 
człuchowski i chojnicki) – etap 
II 

Brak w kopiach: statutu oraz odpisu      
z KRS podpisów za zgodność                          
z oryginałem drugiego 
przedstawiciela Podmiotu, 
upoważnionego do składania 
oświadczeń woli 

16.  Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 
Zawodowych 
Perspektywa 
Ul. Orla 3A/10 
80-513 Gdańsk 

Krok za krokiem do zdrowia                 
– działania profilaktyczne                      
i edukacja 

Brak daty przy podpisach za 
zgodność z oryginałem w statucie i 
odpisie                 z KRS 

17.  Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta Sambor 
Ul. Orzeszkowej 6A 
83-110 Tczew 

Wyjazd wspomagający 
abstynencję z programem 
terapeutycznym 

Brak pieczątek lub czytelnych 
podpisów osób poświadczających                
za zgodność z oryginałem statut 
oraz odpis z KRS, na każdej stronie 

18.  Związek Stowarzyszeń 
Klubów Abstynenta 
Województwa 
Pomorskiego 
Ul. Orzeszkowej 6A 
83-110 Tczew 

Aktywny wypoczynek dla dzieci 
ze świetlic z programem 
socjoterapeutycznym 

Brak pieczątek lub czytelnych 
podpisów osób poświadczających                
za zgodność z oryginałem statut 
oraz odpis z KRS, na każdej stronie 

19.  Sopockie Stowarzyszenie 
Zdrowi i Aktywni 
Ul. Gen. Andersa 5/2A 
81-831 Sopot 

Realizacja rekomendowanych 
programów w zakresie 
profilaktyki uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży, opartych na 
skutecznych strategiach 
oddziaływań (znajdujących się 
w bazach danych Państwowej 
Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii, Ośrodka Rozwoju 
Edukacji) 

Brak w kopii statutu podpisów                    
za zgodność z oryginałem drugiego 
przedstawiciela Podmiotu, 
upoważnionego do składania 
oświadczeń woli 

20.  Stowarzyszenie Hamak 
Ul. Wiele Wybudowanie 
6A 
83-441 Wiele 

Wzmacnianie Rodziny Brak podpisów osób 
poświadczających za zgodność                    
z oryginałem statut i odpis z KRS,                    
na każdej stronie  

21.  Fundacja dla Dziecka                        
i Rodziny Wschodzące 
Słońce 
Al. Grunwaldzka 5A 
80-236 Gdańsk 

Międzypowiatowy Okrągły 
Stół FASD 

Brak pieczątek lub czytelnych 
podpisów osób poświadczających               
za zgodność  z oryginałem statut                  
i odpis z KRS, na każdej stronie 

 


