
 

 

 

Lista wyłonionych realizatorów na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia 
publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 13 października  
2022r.  
 
 
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu 
procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania 
Uzależnieniom środków na realizację zadań: Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2023-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień:  
 

Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana 

zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom (2.1.1). 

 
Nr zad. w 
konkursie  

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota przyznana 

2 Wydawanie czasopisma z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 
szczególności poświęconego 
działalności społeczności lokalnych 
oraz środowisk abstynenckich  

Fundacja ETOH,  
ul. Mszczonowska 6, 01-254 
Warszawa 
 
 

300.000 zł 

5 Prowadzenie działań edukacyjnych 
mających na celu  upowszechnienie 
założeń Narodowego Programu 
Trzeźwości 

Stowarzyszenie Diakonia 
Ruchu Światło-Życie, ul. 
Blachnickiego 2, 34-450 
Krościenko n. Dunajcem  
 

570.000 zł 

6 Wydanie podręcznika dla 
duszpasterzy trzeźwości z 
materiałami edukacyjnymi w 
zakresie propagowania trzeźwości i 
jego dystrybucja do parafii 

Fundacja Signum Magnum, 
ul. Sołtysia 8740-748 Katowice 
 
 

130.000 zł 

 
 
Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 
(2.1.3) 

Nr zad. w 
konkursie 

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota przyznana 

7 X Ogólnopolska Konferencja 
Uzależnienia – Polityka, Nauka, 
Praktyka 

Polska Fundacja Pomocy 
Humanitarnej Res Humanae, 
ul. Piękna 64a, 00-672 
Warszawa 

340.000 zł 



8  Podstawowe szkolenie 
przygotowujące do pracy w ramach 
gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

Studio Profilaktyki Społecznej, 
Aleja 29 Listopada 39A,  
31-425 Kraków 
  
Fundacja ETOH, ul. 
Mszczonowska 6, 01-254 
Warszawa 
 
 
Instytut Nowej Kultury, ul. 
Cypryjska 60, 02-761 
Warszawa 
 
 

450.000 zł 
 
 
 
170.000 zł 
 
 
 
 
 
180.000 zł 

 

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających 

przemocy w rodzinie (2.1.6). 

Nr zad. w 
konkursie 

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota przyznana 

9 Edukacja klientów kuratorskiej 
służby sądowej w zakresie 
problemów alkoholowych i 
przemocy 

Studio Profilaktyki Społecznej, 
Aleja 29 Listopada 39A,  
31-425 Kraków 
 

749.788 zł 

11 Wydawanie czasopisma 
poświęconego problematyce 
przemocy w rodzinie  

Instytut Psychologii Zdrowia 
PTP, ul Gęślarska 3, 02-412 
Warszawa  

100.000 zł 

12 Upowszechnienie wiedzy nt 
zjawiska przemocy w rodzinie w 
szczególności z problemem 
uzależnień i możliwości uzyskania 
pomocy – cykl artykułów w prasie 
kobiecej 

Instytut Nowej Kultury, ul. 
Cypryjska 60, 02-761 
Warszawa 
 

962.000 zł 

13 Ogólnopolska konferencja przeciw 
przemocy w rodzinie  

Instytut Nowej Kultury, ul. 
Cypryjska 60, 02-761 
Warszawa 

299.989 zł 

 

 

Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 

(2.1.7) 

Nr zad. w 
konkursie 

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota przyznana 

14 Szkolenie doskonalące umiejętności 
terapeutów uzależnień w zakresie 
prowadzenia psychoterapii 
grupowej w leczeniu uzależnień 

Jarosław Banaszak Pracownia 
Motywacji i Zmian; 
Profilaktyka i Leczenie 
Uzależnień i 
Współuzależnienia; Hotele, 
Pensjonaty, Kwatery. 

265.000 zł  



16 Organizacja zajęć terapeutyczno – 
rozwojowych dla osób 
uzależnionych od alkoholu, po 
ukończeniu terapii własnej, 
zajmujących się udzielaniem 
pomocy osobom uzależnionym”  

Fundacja ETOH,  
ul. Mszczonowska 6, 01-254 
Warszawa 
 
 

300.000 zł 

17 Edukacja pracowników i klientów 
lokalnych punktów konsultacyjnych 
finansowanych ze środków 
gminnych programów profilaktyki i 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii 

Fundacja ETOH, ul. 
Mszczonowska 6, 01-254 
Warszawa 
 
 

634.822 zł 

 

Wdrożenie i  upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki FASD (Spektrum Płodowych 

Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (2.3.1) 

Nr zad. w 
konkursie 

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota przyznana 

18 Praca z rodzicami adopcyjnymi 
dzieci z FASD nad regulacją emocji – 
trening psychologiczny 

Fundacja Rodzina od A do Z , 
ul. Sienkiewicza 27,  
34-300 Żywiec 
 

80.000,00 zł 

20. Szkolenia dla pielęgniarek i 
położnych z zakresu profilaktyki 
FASD 

1. Fundacja Zdrowie Dziecka, 
ul. Strzelecka 2, 31-503 
Kraków 

 
 
 
2. Studio Profilaktyki 

Społecznej Adam 
Rynkiewicz, Al. 29 Listopada 
39a, 31-425 Kraków 

123.174,00 zł  
w 2023r. 
91.034,00 zł  
w 2024r. 
 
 
 
46.826,00 zł w 2023r. 
78.966,00 zł w 2024r. 

21 Szkolenie dla rodziców 
adopcyjnych/zastępczych na temat 
pracy z dzieckiem z FASD 

1.Fundacja Rodzina od A do Z , 
ul. Sienkiewicza 27, 34-300 
Żywiec 
 
 
2.Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy im. Św. 
Ludwika w Krakowie, ul. 
Strzelecka 2, 31-503 Kraków 

116.236,00 zł  
 
 
 
 
 
63.764,00 zł 

 
 
UWAGA: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.  
 
Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i 
finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania i złożenia, zgodnie z przyjętym zakresem, 



preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny 
https://app.kcpu.gov.pl/KBPN/Login  w terminie do dnia 29 grudnia 2022 roku.  
 
Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, 
zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na 
wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
 
Dodatkowe informacje: 
1. Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali 
dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, 
które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty 
elektronicznej dane niezbędne do zalogowania. 
2. Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer 
wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji 
finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków 
Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym 
elementem umowy. W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej kcpu@kcpu.gov.pl,  
 
W przypadku pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o 
kontakt z Panem Pawłem Łupiną, e-mail: pawel.lupina@kcpu.gov.pl 
 

 

 

 

23.12.2022 r.     ……………………………………………….. 

Dyrektor Krajowego Centrum   

Przeciwdziałania Uzależnieniom 
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