
WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA  

KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 

SPOŁECZNYM” 

 
Termin uzupełnienia: do 18 marca 2019 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 

Spotkania  Brak daty przy podpisach za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu  

2.  Malborskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie Tu i Teraz 
ul. Poczty Gdańskiej 3 
82-200 Malbork 

IX Festyn Trzeźwości Brak podpisu Skarbnika na ostatniej 
stronie kopii statutu, wraz z imienną 
pieczątką (jeżeli Skarbnik nie 
dysponuje pieczątką imienną, winien 
być podpisany pełnym imieniem i 
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji). 
Brak parafki Skarbnika na każdej 
stronie kopii statutu. 
Brak daty przy podpisie za zgodność z 
oryginałem na ostatniej stronie kopii 
statutu 

3.  Stowarzyszenie MONAR 
ul. Nowolipki 9B 
00-151 Warszawa 

Realizacja działań 
profilaktycznych adresowanych 
do grup ryzyka i młodych ludzi 
eksperymentujących ze 
środkami psychoaktywnymi 
oraz działań edukacyjnych dla 
rodziców, opiekunów i 
wychowawców, zwiększających 
ich kompetencje w obszarze 
profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży, 
szkód wynikających z używania 
środków psychoaktywnych 
przez nie, w gminach nie 
posiadających wystarczających 
środków na te działania 
 
 

Brak czytelnego podpisu drugiej 
upoważnionej osoby udzielającej 
pełnomocnictwa 



4.  Gdyńskie Stowarzyszenie 
Osób Niesłyszących, ich 
Rodzin i Przyjaciół Effetha 
ul. Warszawska 76A 
81-309 Gdynia 

Profilaktyka przez edukację Brak kopii statutu (kopia  musi być 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione 
do złożenia oferty; na ostatniej 
stronie należy umieścić napis lub 
pieczątkę „Za zgodność  
z oryginałem”, datę potwierdzenia 
zgodności z oryginałem oraz podpisy 
uprawnionych osób wraz z imiennymi 
pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione 
nie dysponują pieczątkami 
imiennymi,  strona winna być 
podpisana pełnym imieniem i 
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji. Pozostałe strony powinny być 
parafowane) 

5.  Fundacja na rzecz Dziecka i 
Rodziny Fascynacje 
ul. ks. Leona Miszewskiego 
17 401-402 
80-239 Gdańsk 

Interdyscyplinarna pomoc 
dzieciom z FASD 

Brak daty przy podpisach za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu 

6.  Fundacja dla Dziecka                        
i Rodziny Wschodzące 
Słońce 
al. Grunwaldzka 5A 
80-236 Gdańsk 

Międzypowiatowy Okrągły Stół 
FASD cz.II 

Brak pieczątek lub czytelnych 
podpisów, wraz z pełnioną funkcją, 
osób poświadczających za zgodność  
z oryginałem kopię statutu. 
Brak daty przy podpisach za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu 

7.  Stowarzyszenie Eduq 
ul. Krzywoustego 1  
84-300 Lębork 

Czyste kable: bez hejtu w sieci, 
bez używek. Projekt 
edukacyjno-profilaktyczny 

Brak kopii statutu (kopia  musi być 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione 
do złożenia oferty; na ostatniej 
stronie należy umieścić napis lub 
pieczątkę „Za zgodność  
z oryginałem”, datę potwierdzenia 
zgodności z oryginałem oraz podpisy 
uprawnionych osób wraz z imiennymi 
pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione 
nie dysponują pieczątkami 
imiennymi,  strona winna być 
podpisana pełnym imieniem i 
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji. Pozostałe strony powinny być 
parafowane) 

8.  Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie Promyk 
ul. Pogodna 8 
82-500 Kwidzyn 

Socjoterapeutyczny obóz 
żeglarski Promyk 

Brak daty przy podpisach za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu 

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

Już czas – przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym na terenie powiatu 
malborskiego i tczewskiego 

Brak podpisu drugiej uprawnionej 
osoby za zgodność z oryginałem w 
kopii statutu, wraz z imienną 
pieczątką (jeżeli osoba uprawniona 
nie dysponuje pieczątką imienną, 
strona winna być podpisana pełnym 
imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji) 
 



10.  Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Gdańska 
ul. Za Murami 2-10 
80-823 Gdańsk 

Przyjaciele Zippiego Brak kopii statutu (kopia  musi być 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione 
do złożenia oferty; na ostatniej 
stronie należy umieścić napis lub 
pieczątkę „Za zgodność  
z oryginałem”, datę potwierdzenia 
zgodności z oryginałem oraz podpisy 
uprawnionych osób wraz z imiennymi 
pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione 
nie dysponują pieczątkami 
imiennymi,  strona winna być 
podpisana pełnym imieniem i 
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji. Pozostałe strony powinny być 
parafowane) 

11.  Stowarzyszenie Błękitna 
Wróżka 
ul. Miła 26 
77-100 Bytów 

STOP FAS Brak podpisu drugiej uprawnionej 
osoby za zgodność z oryginałem w 
kopii statutu, wraz z imienną 
pieczątką (jeżeli osoba uprawniona 
nie dysponuje pieczątką imienną, 
strona winna być podpisana pełnym 
imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji). 
Brak daty przy podpisie za zgodność z 
oryginałem na ostatniej stronie kopii 
statutu. 
Brak pieczątki lub wskazania 
pełnionej funkcji przez osobę 
potwierdzającej kopię statutu za 
zgodność z oryginałem. 

12.  Polskie Towarzystwo 
Pomocy Telefonicznej 
ul. Krasickiego 10/6 
81-867 Sopot 

Poradnictwo specjalistyczne w 
Gdańskim Telefonie Zaufania 
Anonimowy Przyjaciel i 
Internetowym Telefonie 
Zaufania 

Brak daty przy podpisie za zgodność z 
oryginałem na ostatniej stronie kopii 
statutu. 
 

13.  Klub Sportowy Beniaminek 
ul. Kościuszki 34B 
83-200 Starogard Gdański 

Wakacje wolne od uzależnień Brak podpisu drugiej uprawnionej 
osoby za zgodność z oryginałem w 
kopii statutu, wraz z imienną 
pieczątką (jeżeli osoba uprawniona 
nie dysponuje pieczątką imienną, 
strona winna być podpisana pełnym 
imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji). 
Brak daty przy podpisie za zgodność z 
oryginałem na ostatniej stronie kopii 
statutu. 

14.  Stowarzyszenie Podaj 
Rękę 
Miłocin 23 
83-020 Cedry Wielkie 

Program profilaktyczno-
edukacyjny i 
socjoterapeutyczny „Razem w 
Poszukiwaniu Skarbu”  

Brak daty przy podpisie za zgodność z 
oryginałem na ostatniej stronie kopii 
statutu. 
Brak parafki na każdej stronie kopii 
statutu 

15.  Stowarzyszenie Kobiet 
na rzecz Kobiet i Rodziny 
ul. Miła 26  
77-100 Bytów 

W ciąży – ani kieliszka. 
Program profilaktyki 
uniwersalnej i selektywnej FAS. 
Edycja V 

Brak daty przy podpisach za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu. 
Brak pieczątek lub wskazania 
pełnionych funkcji przez osoby 



potwierdzających kopię statutu za 
zgodność z oryginałem. 

16.  Stowarzyszenie Latorośl 
ul. Jagiellońska 94 
82-200 Malbork 

Dobre maniery drogą do 
kariery 

Brak podpisu drugiej uprawnionej 
osoby za zgodność z oryginałem na 
ostatniej stronie kopii statutu, wraz              
z imienną pieczątką (jeżeli osoba 
uprawniona nie dysponuje pieczątką 
imienną, strona winna być podpisana 
pełnym imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji). 
Brak parafki drugiej uprawnionej 
osoby na każdej stronie kopii statutu. 
Brak daty oraz pieczątki za zgodność 
z oryginałem na ostatniej stronie 
kopii statutu. 

17.  Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii 
ul. Bielańska 9/16 
00-086 Warszawa 
 

Nie bójmy się mówić o 
narkomanii 

Brak podpisu drugiej uprawnionej 
osoby za zgodność z oryginałem na 
ostatniej stronie kopii statutu, wraz              
z imienną pieczątką (jeżeli osoba 
uprawniona nie dysponuje pieczątką 
imienną, strona winna być podpisana 
pełnym imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji) 

 


