
URZI\D J.lIASTA LODZI 
DEP~\RTAMEl\T PREZYDENTA 
Wydzlcl Zdrowia i Spraw Snu1ecznych 
Rzecznik 056b Niepelnclprawnych 
90-1 13 l6dz, ul. Sienkiewic.HJ 5 
te l. 4 2 ~~ ktt.Kffis tP.)jllthtg~JN41 i2t18 

Protok6t 

z posiedzenia komisji opiniujqcej oferty reahzaCji zadari publlcznych zlozonych w ramach konkursu ofert w formie 
wsparcia real izacj i zadania publicznego, dotycz,,!cego rehabilitacjl prowadzonej przez organizacje pozarzC!.dowe 
dziatajClce na rzecz osob nlepelnosprawnych w zakresie rehabili1acj i leczn iczej i psychologicznej os6b 
niepe!nosprawnych i ich rodzin oraz prowadzenia zaj~c rozwijajClcych i podlrzymujqcych umiej~tnosci 
samodzielnego funkCjonowania oraz wlClczania spolecznego os6b z nlepe!nosprawnoSciami . 

Informacje 0 posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA MIEJSCE POSIEDZENIA 
27 i 30 kwietnia 2018 Urzqd Miasla lodzi 

ul. Sienkiewicza 5 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
UrzC\d Miasla todzi, Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych -. 
TEMAT POSIEDZENIA 
Zaopiniowanie oferl zlozonych w ramach konkursu ofert w formie wsparcla realizacji zadania publicznego, 
dolyczqcego rehabilitacji prowadzonej przez organlzaCJe pozarza,dowe dzialajqce na rzecz os6b 
niepelnosprawnych w zakresie rehabil ilacji lecznlczej i psychologlcznej os6b niepelnosprawnych i ich rodzin oraz 
prowadzenia zaj~6 rozwijajC\cych i podtrzymuj.qcych umieJ~lnoscl samodzielnego funkcjonowania oraz wtqczania 
spoiecznego os6b z niep~nosprawnosc iam i. 

OSOBA PRZEWODNIClJ\CA 
Katarzyna Tr~da·Pisera 

PROTOKOt. SPORZADZltA DATA 

Sylwia Komomicka 07 maja 2018 r. 

Uczestnicy posiedzenia: 

Czlonkowie KomisJI KonkursoweJ powoonej brzqdzeniem Nr 8102N11/18 Prezydenla Miasta todzi z dnia 23 marca 2018 r 
(zalqa.nik nr 1). 

1. Kalarzyna Tr~da-Plsera 
Wydzlal Zdrowia i Spraw Spolecznych 

2. Aga/a Tylipska 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spotecznych 

3. Rafal Fljalkowski 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

4. Monika Oyla 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b z Niepe!nosprawnosclq Inteleklual C\ 

Zesp6Itechnic.zny: 

5 Sylwia Komomicka 
Wydzial Zdrowla i Spraw Spolecznych 

6 Roberl Prencel 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

POfZ<\dek posiedzenia : 

1. Przedstawienie podstawy prawnej konkursu i omowienie krytenow oceny of en . 
2. Rozstrzygniecie co do zgodnosci ofert z wymogami formalnymi konkursu. 
3. Informacja na temat zasad oceny merytorycznej oferl za pomOCq generatora wniosk6w Witkac. 
4. OyskuSja, wolne wnioskl 
5. Zakoriczenie obrad Komisji . 

Komisja jednoglosnle przyj~la proponowany porzqdek obrad. 
NaSI~pnle czlonkowie Komtsji wypelnili oswladczenia 0 pozoslawaniu/niepozostawaniu w Jakimkolwiek stosunku 
prawnym ani (aktycznym Z oferentami przyst~puja.cymi do olwartego konkursu oferl (Zalqcznik nr 2) . 

Przewodnicza,ca poinformO'w'lala ie na konkurs wptyn~o 30 olert VI terminie zgodnym z treSciq oglo5zenia 0 konkursie 
ofert. Oferly zestawione zoslaly w tabelach ponizej 
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Tabela r\r 1 - wykaz organizacji, Kt6re PrzYSIClPily do konkurS LI w ramach zadania: 

Prowadzenie rehabilltacji leczniczeJ I ps~cholo9icznej os6b niep~nosprawnych i Ich rodzin 

Lp. Podmiot Nazwa zada nia Wniosl<owana kwota 

1 Carilas Archidiecezji lodzkiej Prowadzenie rehabil ilacji leczniczej i 5 000,00 zl 
psycholog icznej osob 
niepelnosprawnych i ich rodzin 

. - .. 
2 Siowarz~szenie Na Rzecz Godnosci "Nie jestes sam" 5000,00 zl 

LyCia Ludzkiego Humane Vitae 
-

3 TKKF Ognisko Sprawnose Prowadzenie rehabi itacji leczniczej i 4995,00 zl 
psychologi cznej os6b 
niepelnosprawnych i ich rodzin 

4 STOWARZYSZENIE 0569 Z Prowadzen ie rehabilitacji leczniczej i 5 000,00 zl 
CHOROBA PARKINSONA IICH psychologicznej os6b 
RODZIN SlONIK niepelnosprawnych i ich rodzin -

"Rehabi lilacja metodq PNF" 

5 Polskie Towarzystwo Stwardnien ia Rehabilitacja domowa chorych na 4800.00 zl 
Rozsianego - Oddzial todz stwardnienie rozsiane 

6 Towarzystwo przyjaci6! W yjazd terapeutyczny dla os6b 5000.00 zl 
Nieplnosprawnych niepelnosprawnych 2 tytutu chorob~ 

psychiczn ej . 
. . 

7 Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekunow Moe terapii 4960.00 zl 
Os6b z Zespolem Downa III lodzi 

-
8 t6dzkie Towarzystwo Rehabilitac~Jno Prowadzenie rehabi litacji leczniczej i i 5000,00 zl 

Sport owe Niepelnosprawnych psychologoczne.' ::>sOb 
niepelnosprawnych i Ich rodzin - zaj ~cia 
rehabilitacyjno - sportowe koszyk6wki 
na w6zkach 

9 T owarzystwo Pomocy Prowadzenie rehabi litacji leczniczej i 5000,00 zl 
Niepetnosprawnym Oddzia! w lodzi psychologicznej osOb 

niepelnosprawnych i ich rodzin 

10 Polskie Stowarzyszenie Diabetyk6w Centrum Edukacji Diabetolog icznej 3 150,00 zl 
Zarzqd Miejski w lodz; 

-
11 Fundacja "Oem w todzi" Tei: tu jestem - Prowadzenie 4998,00 zl 

rehabililacji leczniczej i psychologicznej 
os6b niepelnosprawnych i ich rodzin 

12 Slowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Prowadzenia rehabilitacj i leczniczej i 5000,00 zl 
Mlodziezy Uposledzonej Umyslowo psychologicznej os6b 
"blii:ej Siebie " niepelnosprawnych i ich rodzin-

PomOi:my dzieciom prawidlowo chodzic 

13 Polskie Towarzystwo Chor6b Nerwowo- Rehabilitacja domowa 4960,00 zl 
mi~sniowych Oddzial Regionalny w niepelnosprawnych z chorobaml 
todzi n erwowo-mif?sn iowymi 

14 Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Prowadzenie rehabili tacji lecznlczej i 5 000,00 zl 
Przeciwdziala nia Wykluczen iu psychologicznej os6b 
Spolecznemu Dzieci i Os6b Oorostych niepelnosprawnych i ich rodzin 
"neuronek" "NAJLEPSZA PORA NA SPOTKANIE" 

-,---
15 Polskle Slowarzyszenie Diabetyk6w Gimnastyka rehabililacyjna w basenie 2200,00 zl 

Zarzqd Miejski w lodzi 
..•. 

16 Siowarzyszenie Na Rzecz Os6b Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i 4980,00 zl 
Niepelnosprawnych i Ich Rodzin psychologicznej os6b 
"kluczyk" niepelnosprawnych i ich rodzin 

17 Fundacja Mlaslo Projekt Juggle Board - szkolenie i warsztaty 4800,0021 
-

18 Towarzystwo przyjaci61 Ozieci Oddzial Prowadze nie Rehabilitacji leczniczej i 5000,00 zl 
Dzielnlcowy l6dz-Widzew psychologicznej os6b z 

niepeinosprawnosciCl i ich rodzin 
--

19 Stowarzyszenie t Odz.kiej Opieki Prowadzenie rehabil itacj i lecznlczej, 5000 ,00 zl 
Paliatywnej i Dtugoterminowej "rye psychologicznej i muzykoterapil os6b 
Godnie" niepelnosprawnych I ich rodzin. 
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20 Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy "Dobry sian" - program terapii dla dzieci 4950,00 zl 
Swiat" niepelnospraw yc potrzebujqcych 

specjalistycznej pomocy w za resie nauki 
alternatywnych I wspomagaj"lcych metod 
porozumfewania si~ . 

.- - -_._-_. 
l <tcznie: 94793,00 zt 

Tabela nr 2 - wykaz organizacji, kt6re przyst<l.Pily do konkursu w ramach zadania: 

Prowadzenie zaj~c rozwijaj~cych i podtrzymujqcych umiej~tnosci samodzielnego funkcjonowania oraz 
wi" cza n la s poleczneg 0 os6b z n ie petn os prawnos c ia m i 

Wykaz 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

1 Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b V Konkurs piosenki pI. : "Piosenk.a jest 5 000,00 zl 
Niepelnosprawnych "Po oj" dobra na wszyslko" 

2 Stowarzyszenie Os6b Z Chorobq Prowadzenie zaj~c rozwijaj'l.cych i 4000,00 zl 
Parkinsona I Ich Rodzin Slonik podtrzymuj'l.cych umiej~tn osci 

samodzielnego funkcjonowania oraz 
wlqczania spolecznego os6b z 
niepelnosprawnosciq - "Poezje" 

3 Stowarzyszenie Na Rzecz GodnoSci Aktywni mimo wszys1ko 5 000,00 zl 
Zycia ludzkiego Humane Vitae 

4 Fundacja "NOVA" Prowadzenia zaj~c rozwijajqcych i 5000,00 zl 
pod rzymuj'l.cych umiej~tnosci 
samodzielnego f nkcjonowania oraz 
wlqczania spolecznego os6b z 
n iepel nosprawnoscia mi . 

5 Stowarzyszenie ludzi Prowadzenle zaJ~6 rozv.:ijaja.cych i 4980,00 zl 
Niepelnosprawnych, Ich Rodzin i pod rzym ujG\cych umi ej~tnosci 
Opiekunow "niepelnosprawni- Sprawni" samodzielnego (unkcjonowania oraz 

w!G\czania spoiecznego os6b z 
niepelnosprawnosciami - Impreza 
inlegracyjna pn.: 'Wigilia inlegracyjna 
wraz z jaselkami dla os6b gluchych" 

6 Stowarzyszenie tad - l6dzka Akademia Przegla.d Aktywnosci Artystycznej Osob 5000,00 zl 
Dramy Niepelnosprawnych 

7 Fundacja " R6wne Szanse" Zielono Mi 5000,00 zl 

8 Fundacja "Dom w lodzi" Samodzielnie i pewnie - zaj~cia 5000,00 zl 
rozwijaja.ce i aktywlzujqce dziec' 
nlepelnosprawne 

... 
9 Polskie Towarzystwo Chor6b Nerwowo- Integracja os6b niepelnosprawnych z 5000,00 zl 

mi~sn iowych Oddzial Regio alny w chorobami nerwowo-mi~sn iowyml 

todzi 

10 Polski Zwia.zek Niewidomych Okr~g Podnosimiy swoje umiej~tnosci 4920,00 z! 
t6dzki 

-
la,czni e: 48900,00 zl -..... 

Nast~pnle Przewodnic.zElGa poinformowala, ie upowainieni pracownicy Oddzlalu ds . Os6b 
Niepemosprawnych (zara,cznik. nr 3) dokonal i formalnej analizy olen. W wyniku analizy stwierdzono, ze w wi~kszoso 
przypadk6w w oferlach powtarzal si~ ten sam bl'l.d/brak : w cz~sci IV formularza oferly, W US\ 6 nalez.alo opisac 
spos6b zapewnienia dost~pnosci d2.ialania/wydarzenia dla os6b niepelnosprawnych. Nlestety w przewazaja,cej 
cz~sci olert takiego wpisu zabraklo. W opinii czlonk6w Komisji brak ww. opisu jest niezgodny z pkt. IX ogIoszenia 0 

konkursie tj . wymaganiam; szczeg6lowymi dolycza,cytni realizacji zadania W zwiqzku z powyiszym przewodnicza.ca 
poprosila 0 przeglosowanie wniosku 0 odrzucenie ofert (w kt6rych brak Jesl wspomnianego zapisu) z uwagi na 
ntespelnienie jednego z wymogow formalnych. Czlonkowie komisji jednoglosnie uznali, ze oferty nle spelniajC! 
wymog6w fomnalnych i nie b~da. oceniane pod wzgl'ldem merytorycznym. 
Przewodn icz~c.a poinformowala r6wniei, ie zgodnie z Ogloszenlem 0 kon kursle, do ofert, ktore podlega/y 
jednokrotnemu usuni~ciu brakow i nieprawidlowosci naleta/y te, w ktorych: 

1. brak by to podpisu jednej Z os6b uprawnio yeh na potwierdzeniu zlozenla oferty; 
2. nie zalqczono wymaganych zal<\cznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym lub zlotono je 

nlekomplelne. 
3. potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie poslada lej samej sumy kontrolnej co wersja 

elelctroniczna oferty 
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W wyniku analizy formalnej stwierdzono 2 lakie oferty. Oferenci usun~11 brakl formalne w terminle 
wskazanym w ogloszeniu. 

Po przeanalizowanlu przedloionych ofert czlonkowle Komisji stwlerdzili, ze oferty zawierajC:j b1~dy formalne . 
Wykaz bI~d6w przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 3 - wykaz b~d6w formalnych 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Stwierdzone braki 
.. 

1. Caritas Archidiecezji l6dzkiej Prowadzenie rehabi litacji Brak w cz~sci IV oferty, w ust , 6 
leczniczej i psychologicznej osob "Opis poszczeg61nych dZlalan w 
niepelnosprawnych i ich rodzin zakresie reallzaqi zadania 

publicznego". opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dzialaniafwydarzenia dla osob 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymagan iam i szczegOlowym i) 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz " Nie jestes sam" Brak w czfi!sci IV oferty, w us!. 6 
Godnosci Zycia ludzkiego "Opis poszczeg61nych dzialan w 
Humane Vitae zakresie realizacji zadania 

publicznego·, opisu sposobu 
zapewnlenia dost~pnosci 
dzialanla/wydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiami szczeg6lowyml) 

3. TKKF Ognisko Sprawnosc Prowadzenie rehabilitacji Brak w czfi!sci IV oferty, W us!. 6 
leczniczej i psychologicznej os6b .Opis poszczegolnych dzialari w 
niepelnosprawnych i ich rodzin zakresie realizacji zadanra 

publicznego·. opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dzialanialwydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
.vymaganiami szczeg6lowymi) 

- ... 

4, Stowarzyszenie Os6b Z Chorobq Prowadzenie rehabilitacji 8 rak w cz~sci IV oferty, w ust. 6 
Parkinsona 1 Ich Redzin Sionik leczniczej i psychologicznej os6b .Opis poszczeg61nych dzialari w 

niepelnosprawnych i ich rodzin - zakresie realizacji zadania 
"Rehabililacja metodq PNF" publicznego' , opisu sposobu 

zapewnienia dost~pnosci 
dzialaniafwydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymag an iami szczeg6lowymi) 

Termin realizacji okreslono 
wczesniej niz wskazany '-II 
ogloszeniu, lea dotyczy 10 
jedynie rozpowszechniania 
informacji 0 zadaniu 

5. Polskie T owarzystwo Rehabilitacja domowa chorych Brak w cz~sci IV oferty, w us!. 6 
Stwardnienia Rozsianego - na stwardnienie rozsiane .Opis poszczeg61nych dziamn w 
Oddziat t6dz zakresie reahzacji zadania 

publicznego', opisu sposobu 
zapewnienia dost'i!pnosci 
dzialaniaJwydarzenia dla os6b 
nlepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiami szczeg6lowymi) 

.-.... 
6. T owarzystwo przyjaci61 Wyjazd terapeutyczny dla os6b 8rak VI cZt;!sci IV oferty, w ust, 6 

Niepelnosprawnych niepelnosprawnych z tytulu .Opis poszczeg6lnych dzialan w 
choroby psychlcznej . zakresie realizacji zadanta 

publianego", opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dzialaniatwydarzenla dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymagan ia mi szczeg6lowymi) 

Brak dokladnej informacjl, czy 
oferent zamierza rea lizowac 
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zada ie na rzecz Miasta t odzi 
lub jego mieszkar'lc6w Uest tylko 
informacja 0 

podopiecznychlbeneficjentach 
zadania z terenu naszego 
wOjew6dztwa) 

". 
7. Stowarzyszenie Rodzic6w i Moe terapi i Brak w cz~sci IV oferty, w ust. 6 

Opiekun6w Os6b z Zespolem hOpis poszczeg61nych dzialar'l w 
Downa w todzi zakresie reahzacji zadania 

publicznego' , OplSU sposobu 
zapewnienia dosl~pnosc i 

dzialania/wydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiaml s.zczeg6/owymi) 

Brak i formaCJI czy oferen! 
jzamierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasla lodzi lub jego 
mieszkanc6w 

-
8. t6dzkie Towarzystwo Prowadzenie rehabililacji Brak w C2~sci IV oferty, w ust , 6 

RehabilitacYJno Sportowe leczniczej i i psychologocznej . Opis poszczeg61nych dziatar'l w 
Niepelnosprawnych os6b niepetnosprawnyeh i ie zakresie reahzacji zadania 

radzin . zaj~cia rehabilitacyjno - pub licznego", 0PISU sposobu 
sporlowe koszyk6wki na zapewnienia dosl~pnosel 
woz kach dzialan ialwydarzenia dla os6b 

nlepelnosprawnych (zgodnie z 
wyrnaganiaml szczeg6/owymi) 

9. Towarzyslwo Pomocy Prowadzen ie rehabilitacji Brak w cz~sci IV oferly. w us!. 6 
Niepelnosprawnym Oddzial w leczniezej i psychologicznej os6b "Opis poszczego nych dzialar'l w 
todzi niepelnosprawnych i ich rodzin zakresie real lzaCji zadania 

pubficznego", opisu sposobu 
zapewn ienia dost~pnosci 
dzialania/wydarzenia dla osob 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiaml szczeg6lowymi) 

~ . 
' ~-

10. Polskie Stowarzyszenie Centrum Edukacji Brak IN cz~sci IV orerty, w ust. 6 
Oiabetykow Zarzqd MieJski w Diabetologicznej .Opis poszczegolnyeh dzialan w 
todzl zakresie realizacii zadania 

publicznego". opisu sposobu 
zapewnienia dostE?pnosci 

; 
dzialanialwydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymagania mi szczeg6lowymi) _. 

11 , Fundacja "Oom w todzi" Tei tu jestem - Prowadzenie Brak w czesci IV oferty, w ust. 6 
rehabilitacf leczniczej i "Opis poszczeg61nych dZlalan w 
psycholog icznej os6b zakresie reahzacji zadania 
niepel osprawnych i ic rodzin publicznego' , opisu sposobu 

zapewnienia dost~pnosci 

dzialanialwydarzenia dta osob 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiami szczeg6lowymi) 

12. Stowarzyszen ie Na Rzecz Dzieci Prowadzenia rehabili tacji N pkt. II I oferty brak przytoczenia 
i Mlodzieiy Uposledzonej leez iczej i psychologieznej os6b podstawy prawnej do 
Umyslowo "bliiej Siebie" niepelnosprawnych i ich rodzin· reprezentacji stowarzyszenla 

Pom6i my dzieciom prawidlowo 
chodzic Brak informacji czy oferent 

zamierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasta todzi lub jego 
rn ieszkanc6w. Jest jedynie 
informacja 0 uczniach szko/y, ale 
nie wiadomo , czy wszyscy lub ilu 
z nieh jest z terenu miasta todzi 

13. Polskie Towarzystwo Chorob Rehabilitacja domowa Brak w cz~sci IV oferty, w us!. 6 
Nerwowo-m iesniowych Oddzial niepelnosprawnl'ch z ehorobami . Opis poszczegolnych dziala n w 
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Regionalny w lodzi nerwoVlQ-m i /i'sn iowym i zakres ie realizacji zadanja 
publicznego' , opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dzialanialwydarzenla dla oseb 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymagan jam i szczegOfowymi) 

14. Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Prowadzenie rehabllitacji Brak w cz~sci IV oferty, w ust. 6 
Przeciwdzialania Wykluczeniu leczniczej j psyehologicznej osob oOpis poszczeg61nych dzialan w 
Spolecznemu Dzieci i Os6b ni epelnosprawnych i Ich radzin zakresie real izacji zadania 
Doros/ych "neuronek" "NAJLEPSZA PORA NA publicznego· , opisu sposobu 

SPOTKANIE" zapewnienia dost~pnosci 
dzialanialwydarzenla dla os6b 
niepe!nosprawnych (zgodnie z 
wymaganiaml szczeg6lowymi) 

Brak intormacji ezy oferent 
zamierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasta lodzi lub jego 
mieszkaric6w 

15. Polskie Stowarzyszenie Gimnastyka rehabililacyjna w 8rak 'II cz~sci IV oferty. w us!. 6 
Diabetyk6w Zarzqd Miejskl 'II basenie KOpis poszczegolnych dzialan w 
t odzi zakresie realizacji zadania 

publicznego". opisu sposobu 
zapewnienla dost~pnosci 
dzialanialwydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wym agania mi szczegOfowym I) 

16. Stowarzyszenie Na Rzecz 056b Prowadzenie rehabi litaeji Brak w cz~sci IV oierty. w us\. 6 
Niepelnosprawnych i leh Rodzin lecznicz.ej i psychologicznej os6b .Opis poszczeg61nych dzialan w 
"kluczyk" niepelnosprawnych i ich rodzin zakresie realizacj i zadania 

publieznego', opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dzialaniafwydarzenia dla os6b 
ni epelnosprawnych (zgodnie z 
wymagan iam i szczegOfowymi) 

Brak informacji czy oferent 
zamierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasta lodzi lub jego 
mieszkanc6w 

17. FundaCja Miaslo Projekt Juggle Board - szkolenie i Brak w cz~sel IV ofeny, w us!. 6 
warszlaty .Opis poszczeg61nych dzialari w 

zakresie reailzaeji zadania 
publicznego". opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dziaiania/wydarzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymagan iami szczegOfowymi) 

OrganizaCja nie dostarczyla do 
UMl "Porwierdzenia Zloi.enia 
Ofeny" w wersji papierowej 

18. Towarzysiwo przyjaci Oi Dzieci Prowadzenie Rehabililaeji Brak w cz~sci IV oferty. w US! 6 
Oddziai Dzielnicowy l6dz- leczniczej i psychologicznej os6b .Opis poszczeg61nyeh dziaian w 
Widzew z niepelnosprawnosciq i ieh zakresie realizacji zadania 

rodzin publ icznego·. opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 
dz'alanialwydarzenia cia os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wym agan iami szczeg6lowymi) 

19. Stowarzyszenie lOdzkiej Opieki Prowadzenie rehabilitacji Brak w cz~sei IV oferty, w US!. 6 
Paliatywnej i Dlugoterminowej leczniczej, psychologicznej i .Opis poszczeg61nych dzialan w 
"zyc Godnie" muzykoterapii os6b zakresie realizacJi zadania 

niepe!nosprawnych i ich rodzin. publicznego", opisu sposobu 
.. -- ---"--
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,-----,-------------------------,------------.- ------------.-----~~~~~--~------, 

zapewnienia dost~pnosci 
dzialanialwydarzenia dla osob 
niepelnosprawnych (zgodnle z 
wymaganiaml szczeg6lowymi) 

-------------------1------+------- --------+-
20. Fundacja Pomocy Dzieciom "Dobry start" - program terapii Brak informacji czy oferenl 

~amierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasla lodzi lub Jego 
imieszkar'lcow 

21. 

"Kolorowy Swiat" dla dzieci niepelnosprawnych 
potrzebuj'lcych specjalislycz ej 
pomocy w zakresie nauki 
alternatywnych i 
wspomagajqcych metod 
porozumiewania sit;. 

----------------+-------_ ._ ._ --
STOWARZYSZENIE OS68 Z 
CHOROSA PARKINSONA I ICH 
RODZIN StONIK 

Prowadzenie zaj~c rozwijajqcych 
i podtrzymujctcych um iej~tnosci 
samodzielnego funkcjonowania 
oraz wlClczan ia spolecznego 
os6b z niepelnosprawnosciq -
"Poezje" 

8rak w czt?sci IV oferty, w us!. 6 
.Opis poszczegolnych dZlalar'l w 
zakres ie reallzacji zadama 
publicznego~, opisu sposobu 
zapewnienta dOSI~P")OSCI 
dzialania/vvydarzenia dla osob 
niepelnosprawnyct', (zgodnie z 
wymaganiami szczeg6lowymi) 

f------+-------------~--.-~--_+_.- .. ~ ---.-- - - - -------------+--------------------- -1 
22 Stowarzyszenie Na Rzecz 

GodnOSCI Zycla Ludzkiego 
Humane Vitae 

Aktywni mlmo wszyslko Brak w cz~sci IV oferty, W us!. 6 
cOpis poszczegolnych dZlalar'l w 
zakresie realizacji zadania 
publicznego" , opisu sposobu 
zapewnienla dosl~pnosci 
dzialaniaJwydarzenla dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiaml szczeg6lowymi) 

f------+-------------~-_+_------.-- . -. 

23 Fundacja "NOVA" Prowadzenia zaj~c rozwijajCjcych 
i podlrzymujC\cych umiej~tnosci 
samodzlelnego funkcjonowania 
oraz w!'Iczania spolecznego 
osob z niepetnosprawnosClaml 

Brak w cz~sci IV oferty, w usL 6 
"Opis poslczeg6i-ych dzialari w 
zakresle reahzacj zadania 
pubhcznego", opisu sposobu 
zapewniema dost~pnosci 
dzialanialwydarzenla dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
wymaganiami szczeg61owymi) 

Brak infonnacji 0 reallzacji na 
rzecz mieszkancow lodzi, ale 
prace ogrodnicze I sadzenie 
roslin odbywac Sit; b~d~ przy ul. 
Gdanskiej 87 WI~ na rzecz 
Miasta 

1-------1--------- ---- ----._- .,- ,,-- - -
24 . Stowarzyszenie Ludzi 

Nlepelnosprawnych, Ich Rodzin i 
Opiekun6w "niepetnosprawni
Sprawni" 

Prowadzenie zaj~c rozwijajqcych 8rak w cz~sci IV oferty. w us!. 6 
i podtrzymujctcych um iej~tnosci .Opis poslczeg61 ych dzialar't w 
samodzielnego funkcjonowania zakresie realizacji zadania 
oraz wlClczania spolecznego publicznego", opisu sposobu 
os6b z niepelnosprawnosciami - zapewnienia dOSI~pnOSCI 
Impreza integracyjna pn. : dzialaniaANydarzenia dla os6b 
'Wigilia integracyjna wraz z niepelnosprawnych (zgodnie z 
jase! a i dla os6b gluchych" wymaganiami szezeg61owymi) 

----If---------------f--~--,-.-----. . ------1--------------------------1 

25. Fundacja "Dom w lodzi" Samodzielnie i pewnie - zaj~cia 

rozwijajC\ce i aktywizujC\ce dzieci 
niepe1nosprawne 

Brak w cz~sci IV oferty, VI us!. 6 
,Opis poszczeg61nych dzialar'l w 
zakresle realizacji zadanla 
pubhcznego", opisu sposobu 
zapewn ienia dost~pnosc i 
dziafaniat\vyda rzenia dla os6b 
niepelnosprawnych (zgodnie z 
owymaganiaml szczeg61owymi) 

~---+-----------------------~----------------------i-----------

26 . Polskie Towarzystwo Chor6b 
Nerwowo-mi~sniowych Oddziai 
Regionalny w todzi 

Integracja os6b 
niepelnosp rawnych z chorobami 
nerwowo-m i~sn iowym i 

Srak w CZ~SCI IV oferty, w usl 6 
"OPIS poszezeg61nych dzial-ar't w 
zakresie real izacj l zadania 
publicznego", opisu sposobu 
zapewnienia dost~pnosci 

L-____ -'-________________________ -'-________________________ .....Ld::.:z=-ia=l:.=a"'no.:ial=-~darzen ia dla os6b 
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27. Polski ZWiqzek iewidomyeh 
Okreg t6dzkl 

niepe!nospra'.'mych {zgodnie z 
wymaganiami szczeg6lowymO 

------------------b--------
Podnosimy swoje umiej~ln osej Brak w cz~sci IV oferty, w us\. 6 

"Opis poszczegolnych dzialan w 
zakres le realtzacji zadania 
publlcznego·, opisu sposobu 
zapewnlenia dostepnosci 
dzialanialwydarzenla dla os6b 
niepefnosprawnych (zgodnie z 
wymaga nia mi szezeg6lowymi) c--____ -'-----_____________ _ __ __ 0 · __ ~--____________________ ----L_ 

W dalszej cz~Sci posiedzenla PrzewodnlCZqca poinformowala, ie ocena merytoryczna ofert zostanle dokonana 
za pomocq eleklronlcznego generatora wniosk6w "Witkac" i oddala glO$ Panu Robertowi Prenelowi , !<tory 
zaprezentowal czlonkom Komisj i zasady funkCjonowania WW, generatora oraz spos6b Deeny ofert przez 
poszcz.egolnych cz.lonk6w Komisj i. W trakcie dyskusji i wolnych wnioskoVi uSlalono, ze oeena merytorycz.na ofen 
zoslanie dokonana przez poszcz.eg6lnych czlonkow Komlsji do dnia 30 kWletnla 2018 r, 

Na posledzeni w dniu 30 kwie!nia zaprezentowano Komisji wyntkl oceny merytorycznel. Komlsja zaakeeptowala 
je jednoglosnie. 

PropozYCje dotaq i przedstawia labela nr 4 

Tabela nr 4 

lp . 

2 

3 

Podmiot Nazwa zadania 

STOWARZYSZEN I E~NA-RZEC'Z--os6B V Konkurs piosenki pI. • "Piosenka jest 

Propozycja dotacji 

5000,00 zl 
NIEPEt OSPRAWNYCH "POK6 J" dobra na wszystko" 

- .--,--------1--,----------1 
Slowarzyszenie tad - t odzka Akademia PrzeglCld Aktywnosci Artystycz.nej Os6b 5 000,00 zl 
Dramy Niepemosprawnych 

----
Fundacja " R6wne Szanse" Zielono Mi 5000,00 zl 

lqcznie: 15000,00 zl 

Przewodnlczqca podzl~kowala uczestnikom prac w Komisj i KonkursoweJ. Na tym posledzenle KomiS)1 
Konkursowej zakonczono. 

INSP E KTOR 

d2lA 
Sy/wia KM, ornicka 

PO~PiS protokorujqcego 
Za~cznlki' 

1) Zarz<jdzenle 

2) Osvliadczenia czlonkow KomisJI Konl<ursoweJ 

3) Upawaznie ia Ze5pOlu lechnicznego 

4) Lisla obocnosci 

5) INyrllki oceny forma!nej i merytoryczn~1 

6) Zestawienie Zblorc:ze 

, KI EROW N I K 
Oddzialu ds, Os6b Hiepelnospro\\,nych 

Ka ta.rzy~-pisera 
Pod pis przewodnicza,cej Komis]i 

U n -,.< y- . '11 
. .l"\. __ .,':..J • ASTA LODZI 

D E "'-"'':{J'J'u\~ENT Pru:Z)uENTA 
WY Cl·:l::.' . fo~OWi a i Spraw Spufecznych 
Rze;:2 ,::,' U~ 6.b Niepe/nc~prOYl()ych 
90 -1 I J L&dz, uJ. Sienk iew icl.o 5 
fel. ..!:.! 638 45 40, fax: 42 6Ja .i5 74 
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URZl\D MIASTA LODZI 
DEPARTAMENTPREZ\~ENTA 
Wydzial Zdrowia i Spraw SpoleCznych 
Rzeanik 056b N;epelno~pr~wnych 
90-113 t6di:, ul. Sienklewl cza 5 
tel. A2 638 045 AD, fox A2 638 45 7 A 

Cztonkowie Komisji Konkursowej 

(na podstawie ZarzC\dzenia nr 81 02NITII8 PM-I:... z dnia 23.03 .2018 r.) 

1. Katarzyna T r~da - Pisera 

2. Agata Tylipska 

3. Rafal Fijalkowski 

4. Monika Dyla 

5. Jan Bujnowicz 

~~ 9~vL 
•••• 4 •• , • ~ . .. ..... . .......................... _ ~ ............................. . ............ .. 

r1.'( 
t<! Q/6?' ~ , ..... , .............. .. ...... ............... .................... ...... . 
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