
URZl\ D MIASTA LOnZI 
DEPARTAMENT PREZYDENTA 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 
Rzocznik 056b N icpelnosprmvnych 
90- J 13 t6di: , ul. Sienk iewiczo 5 
te l. .4263845.40, fQ >( 42 638 45 74 

IpJC"~lk . ICJ IJ"IOIJ konku lsu olcltl 

Nazwa konkursu/ogloszony zart'ldzenlem nr: 

i Nazwa zadania konkursowego: , 

Realizator konkursu olen : 

Wy50koSC srodkow pnelnanonych/przYlllanych nil dolacje 

w konkursie olen: 

liczba olert zloionych w ramach konkursu olert : 

alilcznik Nr 7 
do Trybu 

t6di, dflla 11.07.2018 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

I Otwarty kon kurs orert w forrnie wsparcia reali zacjl zadania pul>licmego dolyclqeego rehabilllacji prowadzonej 

I przez organizacje pozarz<}dowe dziala jqee na r l;€CZ osob niepelnosprawnych w la kresie rehabil itacjl leczniczej i 

i psychologiczneJ osob niepelnosprawnych i ieh rodzin oral prowadlenlCl la/E;'( rOlwijaj<}cych i podlr lymuj~cych 
I um iejE;'tnosCI samodZlf,~ lnego lunkejonow ania oraz wlqczania spolecznego os6b z niepel nosprawnosciami/ 

: ogloszony zarl~dzeniem Nr 8S4ftVII/18 Prezydenta Miasta lodzlz dnla II czerwca l018 r. 

f 1) 
2) 

Prowadzenie reha bllitacji leczO!czeJ i psycholoJ::icznej os6b nl€pelnosprawnych I ieh rodzln , 

Prowadzen le zaJ ~( rozwij aj 'leych I podlrzym UJ 'Icych um;ej~t nosci samodZlelnego lunkCJonowanla orilZ 

wl 'lClan ia spolecznego os6b z niepelnospr(lwno ~ciilml 

Dvrektor Wydlialu Zdrowia i Spraw Spolceznych w Depal"lamencie f'rezyd(:nla ()rzedu Miasla Lodzi 

88.000 zl / 811.408 zl. 

III 

Org3nizacje pozarzi\dowe, kt6rych olenv zostaty rekomendowane do dofinansowania ' 

Srednia 
WysokoU 

l.p. Nr ID ofcrty Nazwa organlzacJi pozarzijdowej Tylu l projeklu 
punkl6w· 

wnioskowanej/proponowanej Uwagl 
dotacji (ll) 

Fundacja "Dom w lodzi " Prowadzenie rehabill tacji ieczniczej i psych ologicznej os6b 

1. ID-OB 
niepelnosprawnych i ich rodzin - "Tei: tu jestem·' 

34,40 4998/4998 brok "wog 

- - -
Towarzystwo Krzewienia Ku lt ury Prowadzenie rehaoililacji leczniclcj i psychologiezne) os60 

2. 10-09 HlVl;Znej .. Ognisko $praw llosc" niepelnosrrawnych i Icb rod~ln 
33,80 4995/4995 bmkuwfl(J 

Carit as Archidiecelji t6dlkiej Prowadzenie rehabililal;ji lecZIl iczej i psychologicznej os60 

3. 11)·01 
nlepetnosprawnych i ich rod r in 

32,60 5000/5000 brak UWQfJ 

I 

Towarzyslwo Pomocy Prowadzenie rehai)ilil.1Cji iecmiClej i psycllolosicznej os6b I 

Niepelnosprawnym Oddzlal w lodv niepeinosprawnych i ieh rodzin 
4. ID-02 31,80 ~ 000/5 000 brak IJWO(} 

I 
~- -



Stowar7. yszenie Os6b z Chorobq Prowadzenle rehabilitaej i leezniezej i psyehologicznej os6b I 

Parkinsona i leh Rodlin "StONIK" niepelnosprawflych i ieh rodzin - "RehabiHtacja metod'l PNF" I 

5. ID-06 31,80 5000/5000 brok uwog , 
I 

Towilrzystwo Przyjac iol Dlieci Prowaclzenle rehabilltacji leezniczeJ i psycllolOBlcznej os6b 

6 . ID-l2 Oddzial Ozielnico wy l6di-Widzew niepelnosprawnveh i ieh rodzin 
HAD 5000/5000 br(Jk U,\f(JiJ 

$Iowarlyslenie l6dzk iej Opieki Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psycholoCicznej os6b 

ID-OS 
Paliatywnej i Dlugoterminowej "Zye niepeln osprawnycll i iell r olhin 

7 31,00 (1900/4900 brokuwag 
Godnle" 

Polskie Stowarzyszenie Di<lbelyk6w ProwilOlenie rehabi litaeji leezniezej i PSYChologicznej os6b 

B. IO-07b l arz<\d M iejski w todz i niepelnosprilwnyrh i ieh rOOlln - GimnilSlyk~ reh abilitacyjniJ W 
30,00 2200/2200 bra!: Ilweg 

basenll! 

--_.--- "- -
L6d7.k ie TowiHlyslwo Rehabilitacyj no Prowadzenie rehabil itacji leoninej i psycholoeicznej os6b 

C) ID-07a Sponowe Niepetnosprawnych nlepelnosprawnyeh i iel1 rodzin - "Zaj~cla rehabilitil cyjno -
29,40 5000/5000 blak uwog 

SPOriOW C ko, zykowki na w6l kach" 

- -
St.owa rzysz enie FUTURUM Pro wadzenle rehablll(3cj i I(o'cznlaejl psychologicmej os6b 

10_ 10-11 
nicpelnosprawnych i ich rodzin - .. Prowadzenie rellab il i!."ej i 

4 905/4 905 psychologicznej dlieci I autyzmem" 28,00 brok tJwag 

Polskie Towarzystwo Choreb Prowadlenie rehabdilaCj I leczn ,ezeJ i psychologicm eJ os6b 

11 . 10-14 Nerwowo-Mi~sniowych Oddziat niepetno~pr i!wnych i ich rodzin - .. Rehabililacja domowa 
28,00 4960/4660 brak "waa 

Regionalny w tadzi niepelnosprawnych 1 rhorohami n erwown-m"~sniowyml " 

Po lskie Towarzystwo Stwardnienia Prowaoz<,niE' rehabili!acj i iE'cmiCl<'1 i psycholoe;uncj os6b 

12 . 10-03 Rozsi a nef~o - Oddziill todt niep e lno~prawnych i ieh rodzin - "Rehabili ta ej a domowa 
27,60 4800/11 800 brok U\\f(Jg 

choryeh na SlwJrdn icnic rozsi"nc" 

I:undacja Pamocy Dzieciom Prowa dzenle re ll abllit 3cji leeznicrej i psychologic/nej os6b 

"Kolorowy ~w iat" niepelnosprawnych i ieh rod zin - "Dobry stoll" - proeram lerapii 
]3. ID-Oll dla dzieci niepelnosprawnych potrzebuj<tcyeh specjalistycznej 26,20 4950/4950 i;!lok uwog 

pomocy w zakresie nauki allernatywnych I wspomagaj'lcych 
metod por01u miewania sip, 

Slow arzyszen ie na Rzecl GodnoSci Prowadzenie rehabilitacji leeznieze; i psychologicznej osob 

14 . ID-13 Zyeia Ludzkiego Huma ne Vil ae niepelnosprawnych i jeh rodzin - " Nie jestes sam" 25,00 5000/5000 /}rok uwog 

.-... 

Stowarzyszenie Ludzi Prowildzen ie zaj~c IOlwijajqcych i podtrlyml'j~ cych 

Niepetnosprawnych, leh Rodzin i umiej~lno{ci sa modziefnego fun kejonowania oraz wlqczania 

15. ID-01 0plekun6w "Niepelnosprawni- spolecznego os6b z niepelnosprawnosciami 32,BO 119BO/4980 bruk uwag 

Sprawn.i" 
- "Wigilia integracyjnil wrilz l jaselkami dl.3 osob gluchych" 

Fundacja "Dom w Lodd' Prowadzenre laj~c rOlwijalqcych i podlfzymUJileyeh 
umiej~tnosci samodzielnego funkejonowania Oral wlqczania 

16 ID-O<l spolecznego os6b z niepelnosprawno:!cla ml - ,,$amodzlelnje i 31,80 5000/5000 brak uwag 

pewn,e" - l31p,r.ra r07wijaj~ ce i ak!ywiz lJl~ce d,jecr 
nlepelnosprawne 

Fundacja Dariusza Stachury "CANTO Prowadxenie zaJ~c rOlwljaJ'lcyeh i podtrzymuj<jcych 

17. 10-08 PRO CLASSICA" umiejp,tnosci samodzielneBo (unkcjollowania oraz wt~czan ia 
30,20 4750/4750 hmk uwog 

spolecznego os6b z niepelnosprawnosciami - Warsztaty 
tnlegracyjne "BELCANTO" 



Po lski Zwi ,jZek Niewidomych Okr~g Prowadzenie zajet rozwlJilJ<lcych i podl rzymuj<lcych 

18. ID·lO l6dzki umiej~ tnoscl samod~ie l neeo funkcjonowania oral wi,!czania 
29,40 4680/3270 brak uwag 

spolecznego osob z niepelnosprawnokiami - "Rozwijamy 
swoje umi('j~ tnosci ·' 

---

Organizacje POZiHZ'Idowe, kt.6rych oferty zostaly ocenlone ~lywnie pod wlgl~dem merytorycznym, ale nle lostaly rekomendowane do doflnansowania: 

Lp. I Nr oferty I Nazwa organlzacji pozarzijdowej 

Polskie Towar l.yslwo Slwardnlenia 

l. I ID·02 Rozsia nego • Ocldzial todf 

St owa! lyszenie FUTU RU M 

2. , 1D·06 

3. i I Stow <Hzvszenie Os6 b z Chorob'l I ID·03 I Parkinsona i leh Rod lin ,.SLONIK" 

c r--

Prowadzenie 
u mi ej~tnosci s 

; spolecznego 0 

, os6b chorych 

I . I Prowaozenle z 
: samodziel nego 
i niepelnospraw 
: spolcC7 nych u 

I udliaf w Trcnl n 
~ 

: Prow arJzenie 
' IJmi ej~ lnO S(i s 
spoleezneco 0 

Tytut projektu 

ajet rOlwijaj 'lcych I podl rzymuJ~cych 

amodzielnego funkcjonowania ora l wlijczania 
lob I nlepelnosprawnoSclami . "Za j~cia PNf dla 
)a SM" 

j~c rozwljai<jcych I POOtrTY l11 ujilcych umiej~ lnos ci 

fu nkl;jonowania oral wl~ czanla spoleezneBo os6b z 
lOseiami . "Wlmocnienle pozy lywnych zachowa,) 
Il ieei I aulYlmem i lespDlf~m A<pcrgcra poprre, 
~ u U m icj ~l noSc I Spo lcclnych·' 

aj~t ro zwij aj ~cych i pDd'rlymuj~ cych 
amodzieln ego funkcjonow~nia oraz wl'lcz3nia 
i ob z niepeln osprawnoscia mi . '·Poezje" 

---L -----

srednia 
Uwagi 

punkt6w 

26,20 8rak srodkciw /inansowych I 

25,40 Ora. Srod' Ow firrotlsowych ! 

23,00 DrDk srodk6w linanSOlVych l 

--

Orga_nilae;e- pozarlildowe, kl6ryc:h olerly WSlaty ocenione- negalywnie pod wzgl~dem merytorynnym· -----

1. 
ID·09 

Nazwa 

StowClrzysze 

Ludzkiego H 

'l ~ rOlwijaj qeych i podlrzymuj ~ cych 

Tlodzielneeo tunkejonowania oral wlqczani a 
,b z n iepelno~prawno~ciami - . Akl ywni mimo 

Organililcje pozarz'tdowe, kt6rych ole-rtv zoSlalV ocenione negalywnie pod wzgl~dcm formalnym : 

srednia 
UWilgi 

punkt6w 

1/05{ p(lnkC6w ponilej WynlOgOllr'J. rninirnolnej worl osci pl1nk lowei 

20,80 oeeny merylorycznej, potrlebnej do I1lYskania przel ol err,: oceny 
pOLylywnej 

-_ •.. - r-. . ... _---_ .. _ --.. _ .. _-_._ .... _ ..... _- ...,.---..... .. __ ._._------,-------------------------
Lp. Nr ofertv 

l. ID·lO 

- . 

2. ID·05 

Nazwa organizacji pOZarzildowej 

Fundacja na RzeCl Rozwoj u i Pllec iwdl ialafl ia 
Wykluczeniu Spolecznemu Dzieci i Os6b 
Ooroslych "Neuronek" 

. _-_. -
Polski Zwi~ze k Nlewldomych Okr~g l 6dzkl 

---------------

Tytuf projektu 

Prowadlenie reha bilitacji leelnlCl eJ i psychologltlnej os6b 
niepelnosprawnydl i iell rodz in . "Naj lepHa para nu 

spol ka nie" 

Prowaozenle zaj~c rOlwljaJilcych i podtrzym llJ~ cych 

lIm iej~lnoki samod'ielnego funkcjonowania ora z 
wl~czania spolecznego 056& z niepelnosprawno~ciami • 
•. Ralem kajakiem dopty,"c ,,'Y dalej" 

• - IIlak!l)'mallla, iluI;r1iwa Ul;~lIa (lcdll m (pI'.\' oh("cl1 y<'i1 5 c./loll kul·h KOl III 'J 1) wYllo,j 40 pl.1 

Kryterium formillne, kt6re nle lOstalo spelnlone 

oferta ziolol1a niezgodnie z wymaganiami szczell610wymi zawartyml W clc;sci IX ogloslenla 
a kankurs ie (8rok w cl('sci IVo/Clly, w USI. 6 " Opis pos/Cleg61l1ych dnolon W lQkrcsic 

reolizocji ladonia pl1blicznego", opisu sposobl1. l opewnienio dosrr:pnosci 
dli%nio/wydoflC>nio dlo osob niepC'/nosprownycl.,. 

olerta z10t011 ~ niezgodnle z wymaganla mi szczeg610wymi zawanymi w CZt~~c i IX oglosl enli\ 
o konkllrsie l/lrok w Cl('!.ci IV oler/v. w usc. 6 .. Opis poslClcgolnycli dlia/Oll w Lokrcsie 

reolil aC}i ladonia pU/)"Clnego~, OPISU sposobu zapewntenio doscr:pnosci 
dliolonio/wydarlcnio dlo os6b niepelnosprownych ) 
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