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ZESTAWIENIE ZBIORCZE
.----------------------,-Nalwa konkursu/oglOstOny ~ar~'tdzeniem nr:

Otwarty konkurs olen w form k! wsparcia realiz.acji za-dania publicznego po legaj,!cego na prowadzenlu dvatari w
wl'lczania spotecznego, przeciwdi:latania dyskryrnirraeji i ~tygmatyz aeji osob z roinyml
niepelnosprawnosc;iami oraz promowanlJ (worClOScI os6b niepelnosprawnych I ogloszony zarz'Idzeniem
Nf 6319/VIl/17 Prezydenta Mlasta Loozi z dnia 13 ez.erwca 2017 r.
2 a k r~ie

Prow ad zenie dzialar'l w zakresie wi(jcz ania spolccmego, pneclwdzi atania dVskryminaeji i ~iyr.matvl acji osob 1
roinymi niepelnosprawnoseiami oraz promowania tw6rcwsci os6b niepetnosprawnVch , w Iym w
szczeg6lnosci:
L pro wadzenie zaj~c rozwlj<J/ilCych I podtrzynrui~cych ulfliej~\no~ c S<Jmodzielnego funkqonowanra os6b z

N;uwa ladan;a konkursowego:

niepe IIlQ SllraWn\)~ciami;

7. podnoszenie poziomu swiadomo k i spolennej I rozwil<Jn;e wra~tiwosci 11(1 prawa o~6b niepelnosprawnych;
3. organizow<Jn,e imprez kuhuralnych, w tYIn () charaklerze inlegr(lcyjnym;
4. wyda w an te publjkacji promuj<jcvch IworclO se os6b niepelnospril wnych, w tvm k<llendana na rok 2018.
Realizatar konkursu o1ert:

Oyrektor Wyd!lalu Zdrowla J Spraw Spolecznych w Oepa rta mencie Prelydentil U r l~d u M iast<J lodzi

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

30.000 zl/3O.0oo

Liczba oterI zloionych w ramaeh konkursu alert:

16

~I

Organizacje pOlarz'Idowe, kt6rych oferty losta/y rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

Nr IDoferty

Nazwa

orcani~acl i

pozarl'ldowej

Tytul projekkt
c

Polskle Towarzystwo ~Iwardnienla
t.

10-07

ROlslanego

to-01

NiepetnoSpf'3wnych "Pok6j"

Stowarzyszenie na Rzecz O s6b

2.

Stow3rzySlenie Luclzi

3.

10-05

Nlepelnosprawny.:h, leh Rodzin i
Opiekun6w "Niepefnosprawni Sprawni"

Organi lOwan ie imprel kulturalnych, W (ym 0 charakterze
Integracyjnym - " Oplalek 2017"
Wydawani e publikacll promulilcych tw6rooS( os6b
niepelnosprawnych, w tym ka\endarla na rok 2018 - .
kalendarz pI. .Pi~k no Jest w ladz/, pit:kno leSol W flJS "
Organiwwanie imprez kulturalnych, w tym Q charalcterze
Intellr3cyJnvm
- • Wic ilia integracyjna wrilZ Z jaselka ml dla os6b gluchych"

Srednla
punkt6w·

Wysokos~

wnioskowanej/proponowanej
dOlacji (rll

Uwagl

35,20

4 990/4 990

brakuwog

34,80

7000/7000

lHok uwog

34,80

4980/4980

brak uwog

OrganllOwan le Imprez kul lUralnych, w lym 0 charaktcr zc
in tegr J<yjn ym - .. Wlcilia ) 01 7"

Pol skie Stow(lr lyS l nie na R WC2
Os6b z Niepelnosprawnosciij
Intelektualn(j

-1 .

10-03

5.

10-14

l o dzki

10·16

PRO CLASStCA"

Polski Zwi(jzek Niewldomych Okr

g

Fundacja Oariusza Stachury "CANTO

G.

33,20

5000/5000

bfOkuwog

Orga nlwwanle imprez ku lluraln ych, w Iym 0 charakterze
inleeracyjnym - " Integrujmy sit: wzajemnie"

31,40

5000/4500

brok uwag

OrganiLOwanie imprez kulturalnych, W lym 0 charakter ze
inlegr acyjnym - Koncerl pl ... Wlccz6r Kol~d'

28,80

4500/3 530

bfOk uwog

Orga nizacje pozarz'ldowe, ktorych ()'erty zostaly ocenione pozytywnle pod wzgl~em merytoryunym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania '
Lp.

1.

2.

3.

Nr of~rly

-

Nalwa organizacji pozarz~dowej

10-06

Rozslanego O/l6di

Wydawan ie pu blikacji promuj~ cych Iw6ra osc os6h
niepelnosprawnych - .. Kalendarz 20J 8"

28.40

bloll ~(odk6w /inonsowych

10-08

loozkie Towarzystwo Reh abillt ac yjnoSport owe N lepelnosprawnych

Prowa dzenie zaj~c rOlw ijaj~ cych i podt! zym uj~cych u miej~tnos c
samodzielnego funk<jono wan la oseSb l niepelnospra wll okia mi

27,40

blok $fodkl!lv jill on5() wych

10-15

StowarlY S2enie 0s6b z Chorob~
Parkinson a i Ic:h Rodzln StONIK

Wydawanie publlkacjl promul~cy(h lw6rao~c os6b
l1Iepelnosp r.)wnych - .. Wierslc, Wi e (S le~

Polski e Towarzystwo Stwardnienia

_ . _ f-

10-02

Nlepelnosprawnych "Pok6j"

Polskie Stowarzyszenie na Rlen Os6b z

10-04

N iepelnosprawnOSci'l Inlelekl ua Inq

~---

-

1D-10
Stowarzyszenie Rodzlcow I Opiekun6w

10-11

26,40

brol< $rodkow JillOlllOwych

-

. . -

Oreanilowarde imprcz kultUf Jlnych, w lyrn
int egra cyjnym - , .L~ay nas wigi/ijny czas"

0

charak ler Le

Wyd awan ie pu blikacji proOluj~cych \w6rczosc os6b
nlepelnosprawnych, w tym ~alcndarla n~ rok 2018
- pl . ..Kalendan 7.018 - PSONI"

26,20

blOk s(odkow jinonsowych

26,00

/)(ok Srodkow jtnon5olVych

25,00

broil $(odkcw /inons(JwycJr

...

Fundacj a .R6wne Szanse"

6.

Uwaci

punkt6w

~

StOWJr7.yszenie na R7.er.z Oso b

5.

srednia

Tytul projektu

Os6b 7. Zespolem Down.:! -- "Stow.
Trisomia 21" -

Prowad zcn ie laj(;'C rOlwijaj~cych i podtrzymu)<1cy h umlejt:tnosc
samodzielnego (unkcjonowanla os6b z nlepeln osprawnoscia mi
- .. Aktywni i fw6ray"
Organilowanie imprel kulluralnych, w rvm 0 charaklerze
Integracyjnym - obchody 20-I('cia ISlnleni;;! wspolu " Maly Big
Band" pn. ,,20 lat mln~lo"
_

.24,00

brak Srodkdw finan5()wych

-

...---

-Uwagi

Organlzacje pozarzqdowe, ktor ch oferty rostalv ocenione ncgatywnie pod wzgl~dem formalnym:
'lp.

I

1.

I

Nr

I" 10-09

Nazwa organizacji pozarz~dowel

Organlzowanle imprez kulluralnych,
inlegr acyjnym - "Nasle pej zaie"

lodzki Sejm ik Osob Nlepetnosprawnych

-

"Ethnos"

1--_

Iym

0

charak terlC

Nie wSl ystkie punk ty formula"a oferty lOstaly wypeln ione
(brak merytoryClflei informacjl w pk1111. formula, ,a)

--

Organizowanie imprez kldtu ,alnych, w tym 0 c.harakter H~
ontep,racyjllym - " Spot kanie z Mikotajern"

Slowarlysze. nje Inicjatywa RO I :tdnych

3_.-j-_I~D_13 (01'"'.
1

-

W

PodnOH enie pOliornu ~wlad omo~c i spo l~zneJ I rOlwiianie
w ralliwo~ci na pra wa osob niepelnospr aW rlych
- "Tacy sami"

Stowar zysze nle Spoleczno-I(ulturalne

10·12

Kryterlum fornlafne, kt6re nie zostato spetnione

Tytut projektu

-

I
2

r~

cl~;ty

Wn lo~ko\Va"J pr ,e, o ferenl a kw ot a doflnansowania nil' spclni<l kryterium wskazanego

wO gloszeniu konkursowym
NIl' w~zystkie

punk ty formularla oferty LOslaly wypelnione

(brak merytolYc1IIl'1 m{ormacji w pkIIV.l . formularza)

-_._---

podpisy cztonkow Komlsll Konkursowej
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