
Wyniki ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 r. konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. 

Lp.
Nazwa i adres podmiotu

składającego ofertę
Nazwa obszaru i zadania Ocena formalna ofert

Ocena merytoryczna
ofert wraz z punktacją

Kwota
przyznanych

środków
finansowych

(w zł)

Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr  

1. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym "AGAPE" 
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania 
przemocy.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej

0

2. Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności „BONA FIDES”
ul. Niecała 4/5a
20–080 Lublin

Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania 
przemocy.

Pozytywna Negatywna 
(Adresaci zadania zostali

określeni w ofercie w sposób
niezgodny z ogłoszeniem

o konkursie ofert)

0

3. Fundacja „Skrzydła dla Edukacji”
ul. Szmaragdowa 1
20-570 Lublin

Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania 
przemocy.

Pozytywna Negatywna 
(Adresaci zadania zostali

określeni  w ofercie w sposób
niezgodny z ogłoszeniem

o konkursie ofert)

0

4. Fundacja „TEATRIKON”
ul. Szpinalskiego 4/17
20-860 Lublin 

Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania 
przemocy.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej

0

5. Psychoterapia i Profilaktyka
„Odzyskaj siebie”
Katarzyna Walczewska
ul. Onyksowa 15/3
20-582 Lublin

Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania 
przemocy.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

6. Fundacja „TEATRIKON”
ul. Szpinalskiego 4/17
20-860 Lublin 

Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie         
z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 
interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

7. Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Społeczno-Edukacyjnych, Kultury 
oraz Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego „DLA POKOLEŃ”
ul. Organowa 1/63
20-882 Lublin

Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie         
z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 
interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 24 pkt

6.000
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8. Psychoterapia i Profilaktyka 
„Odzyskaj siebie”
Katarzyna Walczewska
ul. Onyksowa 15/3
20-582 Lublin

Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie         
z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 
interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 

9. Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności „BONA FIDES”
ul. Niecała 4/5a
20–080 Lublin

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin         
z problemem alkoholowym.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 26 pkt

6.000

10. Fundacja „TEATRIKON”
ul. Szpinalskiego 4/17
20-860 Lublin 

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin         
z problemem alkoholowym.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

11. Towarzystwo „NOWA KUŹNIA”
ul. Samsonowicza 25
20–485 Lublin

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin         
z problemem alkoholowym.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 30 pkt

6.000

Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 

12. Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności „BONA FIDES”
ul. Niecała 4/5a
20–080 Lublin

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego 
i/lub terapii grupowej.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 29 pkt

7.000

13. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym "AGAPE" 
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego 
i/lub terapii grupowej.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

14. Stowarzyszenie „KONTAKT”
ul. Skierki 12
20-601 Lublin

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego 
i/lub terapii grupowej.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 30 pkt

7.000

15. Fundacja „TEATRIKON”
ul. Szpinalskiego 4/17
20-860 Lublin 

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego 
i/lub terapii grupowej.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

16. Profilaktyka i Terapia Uzależnień
Alicja Dudek-Zdobylak
ul. Hutnicza 28/58
20-218 Lublin

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0
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17. Psychoterapia i Profilaktyka 
„Odzyskaj siebie”
Katarzyna Walczewska
ul. Onyksowa 15/3
20-582 Lublin

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii          
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych 
w formie poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

18. Stowarzyszenie "STOP"
ul. Towarowa 19
20–205 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Negatywna
- oferta nie została

wypełniona czytelnie i
kompletnie

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej

0

19. Towarzystwo „NOWA KUŹNIA”
ul. Samsonowicza 25
20–485 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 28 pkt

17.000

20. Stowarzyszenie „KONTAKT”
ul. Skierki 12
20-601 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 30 pkt

17.000

21. Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności „BONA FIDES”
ul. Niecała 4/5a
20–080 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozytywna Pozytywna 
Oferta uzyskała 28 pkt

17.000

22. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym "AGAPE" 
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Negatywna
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

23. Stowarzyszenie „RYSA”
ul. St. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozytywna Negatywna 
Oferta uzyskała 14 pkt

0

24. Profilaktyka i Terapia Uzależnień
Alicja Dudek-Zdobylak
ul. Hutnicza 28/58
20-218 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0

25. Psychoterapia i Profilaktyka 
„Odzyskaj siebie”
Katarzyna Walczewska
ul. Onyksowa 15/3
20-582 Lublin

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych 
dla ofiar przemocy w rodzinie.

Negatywna
- oferta została złożona

przez nieuprawniony podmiot
- oferta nie zawierała

załącznika wymaganego w
ogłoszeniu

Oferta nie podlegała
ocenie merytorycznej 

0
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