Wyniki otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) na wsparcie wykonania w 2019 r.
zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji i kwestii związanych z rolą płci,
równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem, a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r poz 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365;
z 2019 r. poz. 37);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).
3. Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2019.
4. Uchwała Nr L/687/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży
na lata 2018-2020”.
Kwota podlegająca podziałowi:
70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Rozdysponowano:
43.000 zł (czterdzieści trzy tysiące zł 00/100)
Pozostało do podziału:
27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100)

Lp.

1

Nazwa podmiotu

Tytuł oferty

Stowarzyszenie Wzajemnej
„Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni”
Pomocy „FLANDRIA”

Całkowity koszt
realizacji
zadania w zł

44.300 zł

Proponowana
wysokość
wsparcia w zł

43.000 zł

Przyznana ilość
punktów (ocena
merytoryczna)

41,5

Uwagi
Pozytywna ocena
merytoryczna.
Oferta oceniona jako
spełniająca
oczekiwania
ogłaszającego
konkurs i
najkorzystniejsza
finansowo.

Fundacja Nowoczesnej
Edukacji SPUNK

„Wiedza to nie grzech. Edukacja
prozdrowotna w zakresie dojrzewania
i seksualności człowieka”

3

Forum LGBT

„EZIRP - Edukacja Zapobieganie
Integracja Równouprawnienie
Prokreacja”

59.900 zł

0,00 zł

20,5

4

Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA - Poland

„Edukacja Rówieśnicza”

5.729 zł

0,00 zł

0

2

70.000 zł

0,00 zł

35

Pozytywna ocena
merytoryczna.
Negatywna ocena
merytoryczna,
poniżej wymaganego
progu punktowego.
Negatywna ocena
formalna.
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