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Nazwa konkursu/ogloszony zarzqdzeniem 
nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/ 
przyznanych na dotacje w konkursie ofert: 

liczba ofert zloionych w ramach konkursu 
ofert: 

t6dz, dnia 23 grudnia 2019 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarzqdzenie Nr 2681/V111/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu 
ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan 
publicznych w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 
wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b 

1. Prowadzenie domu pomocy spotecznej 0 zasi~gu ponadgminnym dla os6b przewlekle psychicznie 
chorych - wsparcie realizacji zadania publicznego 

2. Prowadzenie domu pomocy spotecznej dla dorostych niepetnosprawnych intelektualnie m~zczyzn -
wsparcie realizacji zadania publicznego 

3. Prowadzenie klubu samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
4. Prowadzenie mieszkan chronionych (r6inego typu) dla os6b z r6inymi niepetnosprawnosciami 

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki Spotecznej Urz~du Miasta todzi 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania w 2020 r: 

1. Prowadzenie domu pomocy spotecznej 0 zasi~gu ponadgminnym dla os6b przewlekle psychicznie 

chorych - do 3 877 356 zt 

2. Prowadzenie domu pomocy spotecznej dla dorostych niepetnosprawnych intelektualnie m~iczyzn - do 

505540 zt 
3. Prowadzenie klubu samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi - 336 480 zt 

4. Prowadzenie mieszkan chronionych (r6inego typu) dla os6b z r6inymi niepetnosprawnosciami -
500000 zt 

50fert 
--- -

Organizacje pozarzCldowe, kt6rych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. 
NrlD Nazwa organizacji 

Tytul projektu 
Srednia wnioskowanej/ 

Uwagi oferty pozarzqdowej punkt6w proponowanej dotacji w 

2020 r. 
'-----
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a763- Zgromadzenie Si6str Prowadzenie domu pomocy spotecznej 0 
28,83 pkt 

1 27ab- Stuzebniczek NMP NP zasi~gu ponadgminnym dla os6b 3 877 356 zt/3 877 356 zt Brak 
4844 Prowincja t6dzka przewlekle psychicznie chorych 

na 40 pkt 

le08- Prowadzenie domu pomocy spotecznej 
29 pkt 

2 8934- Fundacja im. Brata Alberta dla dorostych niepetnosprawnych 379 155 zt/379 155 zt Brak 
5025 intelektualnie m~zczyzn 

na 40 pkt 

561f-
Stowarzyszenie Mtodziezy i 

3 6300-
Os6b z Problemami Prowadzenie klubu samopomocy dla os6b 28,5 pkt 

134 592 zt/ 134 592 zt Brak 
608e Psychicznymi, Ich Rodzin i z zaburzeniami psychicznymi na 35 pkt 

Przyjaci6t "Pomost" 

bdd8-
Klub Integracji Spotecznej Prowadzenie klubu samopomocy dla os6b 28,5 pkt 

4 508a-
z zaburzeniami psychicznymi na 35 pkt 

201 888 zt/201 888 zt Brak , 

a83c 
LONIA 

d433-
Towarzystwo Przyjaci6t 

Prowadzenie mieszkan chronionych 
34,66 pkt 

5 80a6- (r6Znego typu) dla os6b z r6znymi 375000 zt/375 000 zt Brak 
8b88 Niepetnosprawnych 

niepetnosprawnosciami 
na 40 pkt 

Organizacje pozarzCldowe, ktorych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostafy rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzCldowej Tytut projektu 
Srednia 

Uwagi 
oferty punktow .. 

1. - - - - -
- -- ------ --- - L-____ - -- -- --- --- - - - - _ .- ----

Organizacje pozarzCldowe, ktorych oferty zostafy ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzCldowej Tytut projektu 
Srednia 

Uwagi 
oferty punktow 

1. - - - - -
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Drganizacje pozarzC}dowe, kt6rych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgh:dem formalnym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzC}dowej Tytut projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostato spetnione I 

oferty 

1. - - - -
---_._-

Zestawienie podpisali: 

Przewodniczacy: Iwona Iwanicka - ~~GcVVfctL 
Cztonkowie: 

Eliza Zi6tkowska-Lewandowicz - ~.LQ.. ~~ ~ -k~ 

Marlena Mazerant- ~~-oUM' ~.J 
Anna Baklinska -~~ 
Monika Oyta - '~{;\~ ~f:r 

Andrzej Wisniewski-
tf/~ /'I vt; . 4> ?~/ ,0 t;-, /k 


