
Łódź, dnia 2 stycznia 2023 r. 
 
……………………………………………………….. 
(pieczątka realizatora konkursu ofert) 

 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 

Nazwa konkursu/ogłoszony zarządzeniem nr: 
otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszony zarządzeniem nr 2742/2022 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 08 grudnia 2022 r. 

Nazwa zadania konkursowego: 

1) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) , 
funkcjonujących w obszarze rewitalizacji;  

2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami 
psychicznymi o większym stopniu samodzielności (ul. Sienkiewicza 56 lok. 16);  

3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami 
psychicznymi o mniejszym stopniu samodzielności / wymagających większej intensywności usług (ul. Wschodnia 42 lok. 3); 

4) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami 
psychicznymi o większym stopniu samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług (ul. Włókiennicza 3 lok. 12); 

5) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością 
ruchową i sprzężoną (ul. Sienkiewicza 79 lok. 5); 

6) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością 
ruchową i sprzężoną (ul. Kilińskiego 39 lok. 2). 

Realizator konkursu ofert: 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  w Departamencie Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 

Wysokość środków przeznaczonych/ 
przyznanych na dotacje w konkursie ofert: 

1) 357.831,00 zł / 357.831,00 zł 
2) 101.610,00 zł / 101.610,00 zł 
3) 112.015,00 zł / 112.015,00 zł 
4) 110.371,00 zł / 110.371,00 zł 
5) 261.708,00 zł / 261.262,00 zł 
6) 151.304,00 zł / 151.140,00 zł 

Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 7 

 
  



 

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania: 
 

Lp. 
Nr ID 
oferty 

Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   Średnia  punktów 
Wysokość wnioskowanej/ 

proponowanej dotacji 
Uwagi 

1 
276d-
edd0-
982e 

Fundacja Szczęśliwej Drogi 

Moje miejsce na ziemi - kompleksowe wsparcie 
młodzieży usamodzielnianej po opuszczeniu pieczy 
zastępczej w ramach prowadzenia mieszkań 
chronionych treningowych 

33,67 
357.831,00 zł / 
357.831,00 zł 

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

2 
27d4-
e89f-
c1ad 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z 
Problemami Psychicznymi, Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Pomost” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu 
chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji 
dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o 
większym stopniu samodzielności. 

28,67 
101.610,00 zł / 
101.610,00 zł 

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

3 
45a3-
a402-
97d7 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z 
Problemami Psychicznymi, Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Pomost” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu 
chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji 
dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o 
mniejszym stopniu samodzielności / 
wymagających większej intensywności usług. 

29,00 
112.015,00 zł / 
112.015,00 zł 

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

4 
e098-
123b-
f842 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z 
Problemami Psychicznymi, Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Pomost” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu 
chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji 
dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie 
wymagają intensywnej opieki. 

29,33 
110.371,00 zł / 
110.371,00 zł 

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

5 
7223-
bb5a-
5348 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Pomocy „Słyszę Serce” 

Odważnie w niezależność 28,33 
261.262,00 zł / 
261.262,00 zł 

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

6 
e757-
6ef6-
7627 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Pomocy „Słyszę Serce” 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 
FAR 

Razem w niezależność 28,67 
151.140,00 zł / 
151.140,00 zł 

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



 

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania: 
 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu Średnia  punktów Uwagi 

1. 
d248-
f527-
06cd 

Fundacja im. Joanny Bednarczyk 
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w 
mieszkaniach chronionych treningowych dla 
osób opuszczających pieczę zastępczą 

22,33 ---------------------------- 

 

Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym: 
 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   Średnia  punktów Uwagi 

1. ----- ----- ----- ----- ----- 

 
 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym: 
 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   Kryterium formalne, które nie zostało spełnione 

1. ----- ----- ----- ----- 

 
 
 
 
 
 



 

 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
 
Piotr Kowalski    ………………………………………………………. 
 
 
Eliza Ziółkowska-Lewandowicz  ………………………………………………………. 
 
 
Marlena Mazerant   ………………………………………………………. 
 
 
Katarzyna Marcinkiewicz    ………………………………………………………. 
 
 
Adrianna Kobus    ………………………………………………………. 
 
 
Monika Dyła     ………………………………………………………. 
 
 
Jan Bujnowicz    ………………………………………………………. 
 


