Nazwa konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok
Organizator: Urząd Miejski w Słupsku
Data dokumentu: 07.04.2017 r.

Ocena
Oferty
Tytuł oferty / Oferent

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

Ocena
merytoryczna

Kwota
dofinansowania

1

Terapia - szansą osób
niepełnosprawnych 6
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
"Wiatraczek"

29 500,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
35,8

26 000,00 zł

2

WZNIEŚ SIĘ PONAD
BARIERY
Integracyjny Klub
Sportowy "ZRYW"

17 828,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
34,0

"Wieża Marzeń" Dzień
Godności Osób
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół
Niepełnosprawnych
"Dajmy Im Radość"

6 650,00 zł

Lp.

3

Pozytywna

Pozytywna
32,3

13 000,00 zł

6 000,00 zł

Uwagi
Oferta najwyżej oceniona przez Komisję.
W związku z koniecznością zmniejszenia
dofinansowywania (o 3 500 zł) wynikającą
z niewystarczającej ilości środków finansowych,
Komisja proponuje rezygnację z zakupu sprzętu
oraz zmniejszenie ilości zajęć biofeedbacku
lub renegocjowanie kosztu zajęć, gdyż budził
on wątpliwości.
Komisja ustaliła,że niezbędnymi elementami
do realizacji zdania są koszty: instruktora,
śrutu,wynajęcia strzelnicy,symulatora, warcabów
i szachów. Elementy te pozwalają większej liczbie
osób z niepełnosprawnościami korzystać
z rehabilitacji społecznej przez dłuższy czas.
W związku z czym Komisja przyznała środki
finansowe odpowiadające powyższym kosztom.
Oferta zajęła trzecie miejsce pod względem oceny
merytorycznej. W związku z powyższym Komisja
nieznacznie zmniejszyła wysokość dotacji w
stosunku do wnioskowanej, gdyż koszty całości
zadania są racjonalne.

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

Ocena
merytoryczna

Kwota
dofinansowania

4

"Bądź sprawna"
Słupskie Stowarzyszenie
"Amazonka"

6 098,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
32,2

5 000,00 zł

5

"Kręgle - graj z nami - VI
edycja"
Stowarzyszenie "Arcus"

16 220,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
31,6

12 270,00 zł

6

Komputer bez barier 2017
FUNDACJA
INDYWIDUALNEGO
ROZWOJU
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROGRESJA

11 030,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
30,4

10 730,00 zł

Uwagi
Realizacja zadania możliwa jest przy zmniejszeniu
liczby zajęć (np. zajęcia grupowe przewidziane są
maksymalnie na 12 osób w 4grupach, a
przewidziana grupa beneficjentek to 40osób).
Komisja zwróciła także uwagę na brak w ofercie
działań związanych z otwarciem na osoby spoza
Stowarzyszenia w opisie działania. Sugerowane
jest podkreślenie sposobu dotarcia do osób spoza
Stowarzyszenia i włączenia ich w działania
projektu.
Komisja zobowiązuje Stowarzyszenie do korekty
błędu w kosztorysie w pozycji I.11, co wpłynie
na obniżenie kosztu wynajęcia torów podczas
turnieju. Komisja uznała koszt wynajęcia torów
za zbyt wysoki i sugeruje renegocjację kosztu.
Komisja proponuje też obniżenie kosztów
następujących pozycji: obsługi
księgowej,poczęstunku (na zadeklarowaną liczbę
osób sugerowany koszt poczęstunku – 500 zł)
i materiałów szkoleniowych.
Komisja obliguje Fundację do wyjaśnienia
nieścisłości dotyczących miejsca realizacji zadania
i instytucji partnerskich oraz niespójności
związanych z liczbą godzin szkoleń. Mimo
niespójności opis zadania w kluczowych
momentach (np. w punkcie „Opis zakładanych
rezultatów realizacji zadania publicznego”) odnosi
się do miasta Słupska, co pozwoliło Komisji
pozytywnie ocenić ofertę. Jednocześnie Komisja
obniżyła wartość dofinansowania o koszty
promocji medialnej.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

Ocena
merytoryczna

Kwota
dofinansowania

7

Niemożliwe uczynić
możliwym - sezon III
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Słupsku

56 520,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
30,2

38 000,00 zł

8

Niewidomy uczeń w naszej
szkole - kampania
informacyjna skierowana
do uczniów i
nauczycieli szkół
ogólnodostępnych
Fundacja Wspierania
Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych
"Radius"

14 869,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
29,6

7 000,00 zł

9

Małymi kroczkami do
sukcesu 7
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 w Słupsku

36 750,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
28,9

22 000,00 zł

96 667,86 zł

Pozytywna

Pozytywna

0,00 zł

Lp.

10 "Mam NADZIEJĘ - będę

Uwagi
Komisja pozytywnie oceniła projekt, ale
ze względu na ograniczone środki finansowe
zmuszona była obniżyć sugerowaną kwotę dotacji.
Zadanie bazuje na dużej liczbie zajęć,
co umożliwia zmniejszenie skali projektu
bez zagrożenia dla całości przedsięwzięcia.
Oferta obejmuje swoim działaniem dużą liczbę
uczennic i uczniów, co jest atutem w realizacji tak
ważnego zadania. Jednocześnie Komisja sugeruje
rezygnację z wydania publikacji w obawie
o powielanie materiałów już dostępnych oraz
możliwość realizacji tego zadania w ramach
małego i krótkiego projektu. W związku
z powyższym Komisja proponuje skoncentrowanie
się na badaniu dostępności serwisów
internetowych placówek oświatowych i udzielanie
wskazówek przy dokonywaniu modyfikacji
serwisów.
W związku z niewystarczającymi środkami
finansowymi Komisja zaproponowała
dofinansowanie w wysokości 22 000 zł.
Dodatkowym argumentem była niższa punktowa
ocena wniosku (także w stosunku do zbliżonej
zakresem oferty Stowarzyszenia „Wiatraczek”).
Dofinansowanie otrzymały dwie oferty dotyczące
zajęć dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami o zbliżonym zakresie,
co powinno zminimalizować potencjalne
negatywne skutki obniżenia dotacji.
Fundacja wycofała ofertę w związku

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

samodzielny"
Fundacja dla Dzieci
Niepełnosprawnych
"Nadzieja"

Ocena
merytoryczna

Kwota
dofinansowania

27,0

Uwagi
z otrzymaniem dofinansowania w ramach innego
konkursu.

11 Krok po kroku do
samodzielności
Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta Koło
Słupskie

20 740,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
24,4

0,00 zł

W ofercie przeważają działania z zakresu
rehabilitacji leczniczej i gwarantowanych
świadczeń zdrowotnych, co nie stanowi zadań
objętych konkursem. Elementy rehabilitacji
społecznej zostały wycenione w ofercie jako wkład
własny osobowy Organizacji. W związku
z powyższym bezzasadnym jest dofinansowanie
zadań oferowanych jako wkład własny.

12 Słupsk miastem bez barier
architektonicznych
-prowadzenie kampanii
informacyjnych na
rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i
przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji.
Stowarzyszenie "Horyzont"

11 140,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
23,3

0,00 zł

Opis planowanych działań jest niespójny i budzi
obawy co do realizacji w zakresie opisanym
we wniosku (szczegółowe komentarze zostały
zawarte w karcie oceny merytorycznej). Komisja
podjęła decyzję o nierekomendowaniu oferty
do dofinansowania.

13 Otwarty Słupsk, 2017 kampania informacyjna
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnościami,
skierowana głównie do
dzieci i młodzieży.
Fundacja TPSW

10 880,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
23,0

0,00 zł

Koszty noclegów i dojazdów do Słupska były
znaczącymi kosztami w ofercie Fundacji TPSW
z Warszawy. W związku z dużą liczbą ofert
na kwotę przewyższającą dostępne środki
finansowe Komisja Konkursowa zdecydowała się
rekomendować do dofinansowania oferty, które
nie zawierały dodatkowych kosztów związanych
z dojazdem do Słupska.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

