
Nr konkursu: 2/2018 

Protok61 Hanna Zdanowska 

z posiedzenia komisji opiniujqcej oferty realizacji zadari publicznych zlozonych w ramach konkursu ofert 
Dzialanie 2 - prowadzenie zaj~c wzmacniajqcych pozytywne zachowania spoleczne wsr6d dzieci i mlodziezy 

zagrozonej wykluczeniem spolecznym 

Informacje 0 posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA MIEJSCE POSIEDZENIA 
21 czerwca2018r. Urzqd Miasta todzi - Wydzial Edukacji 

ul. Krzemieniecka 2 b 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
Urzqd Miasta todzi, Wydzial Edukacji 

TEMAT POSIEDZENIA 
Zaopiniowanie ofert zlozonych w ramach konkursu ofert Dzialanie 2 - prowadzenie zaj~c wzmacniajqcych 

pozytywne zachowania spoleczne wsr6d dzieci i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym 

OSOBA PRZEWODNICZACA 
Dorota Gryta 

PROTOKOl SPORZADZllA DATA 
06 lipca 2018 r. 

Hanna Belke - Markiewicz 

Uczestnicy posiedzenia: 

Komisja opiniujqca oferty na realizacj~ zadari wlasnych gminy w 2018 r. Dzialanie 2 - prowadzenie zaj~c 
wzmacniajqcych pozytywne zachowania spoleczne wsr6d dzieci i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem 
spolecznym: 

1. Hanna Belke-Markiewicz 
Wydzial Edukacji 

2. Dorota Gryta 
Wydzial Edukacji 

3. Elzbieta Wilczyriska 
Wydzial Edukacji 

4 . Iwona Kurczewska 
Wydzial Edukacji 

5. Artur Sk6rzak 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

powolana zarzqdzeniem nr z dnia Komisja w skladzie 5 os6b stawila si~ na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. 

Porz~dek narady: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczqcego Komisji. 

2. Zapoznanie czlonk6w Komisji z tresciq protok61u z analizy formalnej ofert. 

3. Ziozenie przez czlonk6w Komisji oferty oswiadczenia 0 niezwiqzaniu z oferentami poprzez czlonkostwo , 
wolontariat, zasiadanie w organach wykonawczych , kontrolnych (Zalqcznik nr 2) . 

Na konkurs wplyn~lo 15 ofert w terminie zgodnym z tresciq ogloszenia do skladania ofert. Oferty zestawione zostaly 
w tabelach ponizej (tabela nr 1). 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji , kt6re przystqpily do konkursu 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

1 ZHP Chorqgiew t6dzka Hufiec t6di- Wyjdi w swiat! 7120,00 zl 
Widzew 

2 Fundacja Edukacyjna SltACZKA Lepiej si~ czujesz, lepiej si~ uczysz - 21 860,00 zl 
program aktywizacji spolecznej dzieci i 
mlodziezy 

3 Oratorium 1m. sw. Dominika Savio Swiat poznajemy - si~ socjalizujemy 13000,00 zl 
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4 Fundacja "czlowiek i Srodowisko" "Aktywni przez sztuk~ ... " - II Edycja 17120,00zl 

5 "Fundacja Virako-Szcz~sliwe Podw6rka" Aktywizacja spoleczna dzieci i 16832,00 zl 
mlodziezy. 

6 Stowarzyszenie Unicorn Myslenie, to cos wi~cej niz myslisz 10975,00 zl 

7 Stowarzyszenie Zaproszenie do przyjazni 7200,00 zl 
Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni 
w Duchu" 

8 "fundacja Sionie Na Balkonie" Bo wszystkie dzieci powinny bye 39920,00 zl 
bezpieczne 

9 Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Harcerskim tropem do Niepodleglej - 18800,00 zl 
Chorqgiew t6dzka aktywizacja spoleczna dzieci i mlodziezy 

z terenu miasta todzi 

10 Fundacja Prospoleczna "PODUCHA" Po prostu jestem 13300,00 zl 

11 "Fundacja z Aspi-racjami" "W stron~ ludzi" - wzmacnianie 12120,00 zl 
pozytywnych zachowan spolecznych 
wsr6d dzieci i mlodziezy z Zespolem 
ASPERGERA i z Autyzmem. 

12 Stowarzyszenie FUTURUM Wzmocnienie pozytywnych zachowan 54610,00 zl 
spolecznych u dzieci z autyzmem i 
zespolem Aspergera poprzez udzial w 
Trening Umiej~tnosci Spolecznych 

13 Fundacja "R6wne Szanse" Swietlica Mali Artysci 15900,00 zl 

14 MILAN CLUB POLONIA t6DZ PROWADZENIE ZAJE;C 7500,00 zl 
WZMACNIAJACYCH POZYTYWNE 
ZACHOWANIA SPOtECZNE WSR6D 
DZIECI I MtODZIElY ZAGROlONEJ 
WYKLUCZENIEM SPOtECZNYM 

15 Mi~dzynarodowe Stowarzyszenie Trenuj z nami zycie bez agresji 7400,00 zl 
Pomocy "slysz~ Serce" 

tqcznie: 263657,00 zl 

Czlonkowie Komisji przystqpili do analizy merytorycznej ofert . Ustalono, ze pierwsza w rankingu oferta uzyska 
100% dofinansowania, dwie nast~pne 80 % wnioskowanej kwoty, kolejne oferty uzyskajq 60 % dofinansowania, az 
do wyczerpania srodk6w finansowych . Nast~pnie Komisja wybrala najkorzystniejsze oferty konkursowe. 

Ustalenia: 

Konkurs zostal ogloszony na zadania z zakresu: 

• 14) nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, oswiata i wychowanie 

Na realizacj~ tego zadania przeznaczono srodki finansowe z budzetu miasta do wysokosci 62 900,00 zl. 

Propozycje dotacji przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja dotacji 

1 ZHP Chorqgiew t6dzka Hufiec t6dz - Wyjdz w swiat! o zl 
Widzew 

2 Fundacja Edukacyjna SltACZKA Lepiej si~ czujesz, lepiej si~ uczysz - 13 116 z1(60% 
program aktywizacji spolecznej dzieci i wnioskowanej kwoty) 
mlodziezy 

3 Oratorium 1m. sw. Dominika Savio Swiat poznajemy - si~ socja lizujemy o zl 

4 Fundacja "Czlowiek i Srodowisko" "Aktywni przez sztuk~ ... " - II Edycja 13 696 zl ( 80 % 
wnioskowanej kwoty) 

5 "Fundacja Virako-Szcz~sliwe Podw6rka" Aktywizacja spoleczna dzieci i o zl 
mlodziezy. 

6 Stowarzyszenie Unicorn Myslenie, to cos wi~cej niz myslisz o zl 

7 Stowarzyszenie Zaproszenie do przyjazni 5760 zl (80 % 
Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni wnioskowanej kwoty ) 
w Duchu" 
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8 Fundacja "S!onie Na Balkonie" Bo wszystkie dzieci powinny bye 14 948 z! ( kwota 
bezpieczne pozosta!a do 

wykorzystania ) 

9 ZwiCizek Harcerstwa Polskiego Harcerskim tropem do Niepodleg!ej - o z! 
ChorCigiew t 6dzka aktywizacja spo!eczna dzieci i m!odziezy 

z terenu miasta todzi 

10 Fundacja Prospo!eczna "PODUCHA" Po prostu jestem 7980 z! (60 % 
wnioskowanej kwoty) 

11 Fundacja " z Aspi-racjami" "W stron~ ludzi" - wzmacnianie o z! 
pozytywnych zachowan spolecznych 
wsr6d dzieci i m!odziezy z Zespo!em 
Aspergera i z Autyzmem. 

12 Stowarzyszenie FUTURUM Wzmocnienie pozytywnych zachowar'l o z! 
spo!ecznych u dzieci z autyzmem i 
zespo!em Aspergera poprzez udzia! w 
Trening Umiej~tnosci Spo!ecznych 

13 Fundacja "R6wne Szanse" Swietlica Mali Artysci o z! 

14 MILAN CLUB POLONIA t6DZ Prowadzenia zaj~e wzmacniajClcych o z! 
pozytywne zachowania spo!eczne wsr6d 
dzieci i m!odziezy zagrozonej 
wykluczeniem spo!ecznym 

15 Mi~dzynarodowe Stowarzyszenie Trenuj z nami zycie bez agresji 7400 z! ( 100% 
Pomocy "s!ysz~ Serce" wnioskowanej kwoty) 

l~cznie: 62900 z! 

Na tym posiedzenie zakor'lczono. 

lW?!s~~~~C~cego 

CZ!o::~:: :~~~~~~rkiewicz _ .. .. 1~.~'. ~ .. .. ... 
Wydzia! Edukacji - .. 0 

EI ' b' t W 'I . k 'X=,,'f .-?~ ~ Z Ie a I czyns a- .... .. .. ..... .. ... ... .. . .. ....... ...... ... .. . 
Wydzia! Edukacji 

". ~,;wv--Iwona Kurczewska- ... .. ...... ..... .. .... .. ........ . .. . .. .. .. .. . 
Wydzia! Edukacji 

Artur Sk6rzak- .... .. . ,.& ... ~~ .. .. . 
Biuro ds . Partycypacji Spo!ecznej 
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