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OFERTY ODRZUCONE 

L.p. Numer i nazwa zadania konkursowego Nazwa podmiotu 
Zadanie  

(tytuł/nazwa programu) 

1. 

Zadanie 1: Ogólnopolska kampania społeczna 
dotycząca ryzyka używania nowych substancji 
psychoaktywnych oraz środków odurzających  
i substancji psychotropowych. 

Trzy drugie Aleksandra Michalak                                  
ul. Mehoffera 44/29                                                      
03-131 Warszawa 

Myśl, decyduj - ryzykujesz?  

2. 

Zadanie 1: Ogólnopolska kampania społeczna 
dotycząca ryzyka używania nowych substancji 
psychoaktywnych oraz środków odurzających  
i substancji psychotropowych. 

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z 
HIV/AIDS POZYTYWNI W TĘCZY                                     
ul. Majowa 5/57   
03-395 Warszawa   

#Mam fazę  

3. 

Zadanie 1: Ogólnopolska kampania społeczna 
dotycząca ryzyka używania nowych substancji 
psychoaktywnych oraz środków odurzających 
i substancji psychotropowych. 

Fundacja Edukacji Społecznej                                     
ul. Sewerynów 4/100                                                      
00-331 Warszawa  

Polski Pablo, czyli smutna historia o dopalaczach - 
kampania społeczna o nowych substancjach 
psychoaktywnych  

4. 

Zadanie 1: Ogólnopolska kampania społeczna 
dotycząca ryzyka używania nowych substancji 
psychoaktywnych oraz środków odurzających 
i substancji psychotropowych. 

Fundacja Drużyna Mistrzów Sport 
Muzyka Pasja                                                                                
ul. Kobierzyńska 23 A / 5                                                
30-363 Kraków  

Warsztaty profilaktyczno-motywacyjne Drużyny 
Mistrzów  
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OFERTY ODDALONE 

L.p. Numer i nazwa zadania konkursowego Nazwa organizacji 
Zadanie  

(tytuł/nazwa programu) 

1. 

Zadanie 1: Ogólnopolska kampania społeczna 
dotycząca ryzyka używania nowych substancji 
psychoaktywnych oraz środków odurzających  
i substancji psychotropowych. 

Stowarzyszenie FILMFORUM                                          
ul. Gen W. Andersa 35                                                       
00-159 Warszawa  

Żółta winda - kampania społeczna dotycząca ryzyka 
używania nowych substancji psychoaktywnych oraz 
środków odurzających i substancji psychotropowych 
realizowana na podstawie doświadczeń 
Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej 
Kameralne Lato w Radomiu  

2. 

Zadanie 8: Seminaria szkoleniowe dla osób 
pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat 
zagrożeń związanych z nowymi substancjami 
psychoaktywnymi. 

Fundacja FENIX - Powstań do Życia 
ul. Pawła Pośpiecha 1A                                               
44-300 Wodzisław Śląski  

Wiem więcej i pomagam  

3. Zadanie 9: Wspieranie realizacji programu 
wczesnej interwencji FreD goes net. 

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom 
NADZIEJA                           
ul. Kościelna 1                                                                 
86-300 Grudziądz  

Wczesna interwencja profilaktyczna FreD goes net  

4. Zadanie 10: Ewaluacja programu wczesnej 
interwencji FreD goes net. 

Instytut Psychiatrii i Neurologii                                        
ul. Sobieskiego 9                                                            
02-957 Warszawa  

Ewaluacja programu FreD goes net. 
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5. 

Zadanie 11: Opracowanie i upowszechnienie 
standardów dotyczących postępowania w 
przypadku udzielania pomocy osobom 
używającym nowych substancji 
psychoaktywnych 

Fundacja Dolce Vita  
ul. Poprzeczna 26D 
22-400 Zamość 
 

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących 
postępowania w przypadku udzielania pomocy 
osobom używającym NSP. 

 


