ZATWIERDZAM: ……………………………………………………………………..….
(data i podpis Ministra Zdrowia)

Lista wniosków na dokończenie realizacji w roku 2021 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych określonego w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 471), wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom
Behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 19 marca 2021 roku.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych
udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających
z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
Zadnie 1 - Dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie
płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat”.
LP
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Nazwa Wnioskodawcy Oferent/

Jednostka/Adres
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Przyznana dotacja
w 2021 r.
(w zł)

Nazwa własna zadania
Nadmierne korzystanie z gier internetowych a
funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci
i młodzieży w wieku 7-12 lat

72 910

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych
prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień
od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
Zadanie 2 - Dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Monografia autorska pt. Kreowanie tożsamości młodzieży
w kontekście używania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Monografia autorska pt. Kreowanie tożsamości młodzieży w
kontekście używania nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych”.

18 671

Zadanie 3 - Dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Konferencja szkoleniowa Specyficzne problemy w leczeniu
uzależnień u kobiet Cz. 3”.
3

Fundacja Zależni-Nie-Zależni
ul. Maltańska 6/2, 02-761 Warszawa

Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet Cz. 3

27 300
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