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[PFRON 2019] Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zada ń publicznych w
zakresie rehabilitacji zawodowej i spo łecznej osób niepe łnosprawnych
zlecanych ze środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe łnosprawnych na 2019 rok
Urz ąd Miejski w S łupsku, Wydzia ł Zdrowia i Spraw Spo łecznych
20.05.2019

Ocena – wyniki konkursu
Lp. Tytu ł oferty / Oferent
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Kwota
Ocena
wnioskowana formalna

Ocena
Kwota
proponowana merytoryczna

Kwota
Uwagi
dofinansowania

"Kompetentni niezależni 19 250,00 zł
zajęcia
podnoszące zaradność
osobistą i
społeczną osób z
niepełnosprawnościami"
Fundacja Wspierania Rozwoju
Osób
Niepełnosprawnych "Radius"
Akces Lab - Spółdzielnia
Socjalna
Terapia - szansą osób
31 334,00 zł
niepełnosprawnych 8
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
"Wiatraczek"

Pozytywna 11 000,00 zł

Pozytywna
43,2

11 000,00 zł

Komisja sugeruje obniżenie kosztów dotyczących fryzjera i
kosmetyczki np. poprzez nawiązanie współpracy z
Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego
uczennice i uczniowie w trakcie realizacji projektu mieliby szansę
nauczyć się empatii i obsługi osób z niepełnoprawnościami.
Natomiast osoby z niepełnosprawnościami skorzystałyby z ich usług
z korzyścią dla siebie.

Pozytywna 18 000,00 zł

Pozytywna
42,3

18 000,00 zł

Komisja ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych
sugeruje zmniejszenie ilości zajęć. Jednocześnie Komisja podkreśliła
konieczność weryfikacji czy osoby korzystające z oferty „Wiatraczka”
nie będą powielać się wśród osób korzystających z zadania
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół SP 4. Konieczne są
korekty w kosztorysie np. poprawa jednostek i rozważenie czy
wszystkie koszty bankowe są kwalifikowane (czy dotyczą tylko
danego projektu).

Cudak, nie cudak?
17 050,00 zł
Słupskie Towarzystwo Kultury
Teatralnej Teatr Rondo
"DROGOWSKAZ"
10 330,00 zł
Polski Związek Niewidomych
Okręg
Pomorski
Małymi kroczkami do
27 300,00 zł
sukcesu 8
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr

Pozytywna 11 150,00 zł

Pozytywna
42,3

11 150,00 zł

Oferta została bardzo pozytywnie oceniona przez Komisję.
Natomiast ze względu na ograniczenia finansowe Komisja sugeruje
zmniejszenie ilości spektakli do 10.

Pozytywna 8 000,00 zł

Pozytywna
42,0

8 000,00 zł

Komisja pozytywnie oceniła ofertę i potrzebę jej realizacji. Komisja
sugeruje rezygnację z materiałów dydaktycznych (papierowych) np. z
notatników. Wszystkie materiały powinny być w pełni dostępne.

Pozytywna 18 000,00 zł

Pozytywna
41,8

18 000,00 zł

Oferta daje szansę na realizację ważnego społecznie zadania i
została oceniona pozytywnie. Jednocześnie Komisja podkreśliła
konieczność weryfikacji czy osoby korzystające z oferty nie będą
powielać się wśród osób korzystających z zadania realizowanego
przez Stowarzyszenie „Wiatraczek”. Konieczne są korekty w
kosztorysie np. doprecyzowanie opisu pozycji, jednostki i rozważenie
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4 w Słupsku

obniżenia kosztów księgowych.

DZIEŃ GODNOŚCI I WALKI Z 6 650,00 zł
DYSKRYMINACJĄ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Słupsku
Amazonka w dobrej formie 4 216,00 zł
Słupskie Stowarzyszenie
"Amazonka"
Kręgle - graj z nami! VIII
14 452,00 zł
edycja
STOWARZYSZENIE "ARCUS"

Pozytywna 6 494,00 zł

Pozytywna
40,6

6 494,00 zł

Oferta obejmuje organizację ważnego dla miasta, corocznego
wydarzenia. Konieczna jest korekta kosztorysu m.in. ze względu na
niejasne opisy oraz powielające się kategorie kosztów. Materiały
papiernicze i promocyjne pojawiły się w kilku pozycjach, dlatego
Komisja obniżyła proponowaną dotację uwzględniając ten fakt.

Pozytywna 3 356,00 zł

Pozytywna
39,9

3 356,00 zł

Oferta została oceniona pozytywnie, ale ze względu na możliwość
korzystania z preferencyjnych warunków po otwarciu „3 Fal” Komisja
pomniejszyła proponowaną kwotę dotacji o koszt opłat za basen.

Pozytywna 9 000,00 zł

Pozytywna
36,9

9 000,00 zł

Oferta uzyskała pozytywną ocenę. Komisja sugeruje obniżenie
kosztów materiałów biurowych i obsługi księgowej, doprecyzowanie
kategorii nagród (jeżeli będą to tylko dyplomy, statuetki i puchary, to
koszt można zmniejszyć). Komisja uznała także, że niektóre koszty
np. pracy wolontariackiej są zawyżone.

9

OTWORZYĆ ZAMKNIĘTE
DRZWI
Parafia EwangelickoAugsburska w Słupsku

46 434,00 zł

Pozytywna 29 000,00 zł

Pozytywna
36,7

29 000,00 zł

Oferta obejmuje kontynuację działania ważnego dla miasta Klubu
Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON. KAWON
jest ważnym miejscem, w którym starsze osoby z
niepełnosprawnościami mogą realizować swoje pasje w swoim
towarzystwie w sposób ciągły bez nastawienia na powrót na rynek
pracy. Ze względu na niewystarczające środki Komisja obniżyła
proponowaną wartość dotacji. Konieczne są korekty w kosztorysie
m.in. doprecyzowanie opisów.

10

Komputer równie szanse
2019
FUNDACJA PROGRESJA

11 240,00 zł

Pozytywna 6 000,00 zł

Pozytywna
35,6

6 000,00 zł

Uwzględniając niewystarczającą pulę środków oraz fakt, że na
terenie miasta osoby starsze mają możliwość korzystania z innych
kursów komputerowych, Komisja zaproponowała dofinansowanie w
wysokości 6 000,00 zł, aby umożliwić stworzenie kursu dla osób
najbardziej potrzebujących specjalistycznego wsparcia.
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"Kaleka czy COOL-awy,
Kampania
Informacyjna w Słupsku,
2019."
Fundacja TPSW

10 000,00 zł

Pozytywna 0,00 zł

Negatywna
24,4

0,00 zł

Wątpliwości budzi nieprecyzyjny opis m.in. zakresu umowy o
przekazanie praw autorskich w przypadku zadania, które jest
kontynuacją z poprzednich edycji i materiały powinny być już
opracowane. Dodatkowo PFRON sugeruje preferowanie działań
ciągłych, co w przypadku organizacji bez siedziby w Słupsku nie
może być zagwarantowane. Oferta nie uwzględnia także działań
edukacyjnych mających już miejsce w mieście. Jednocześnie oferta
uzyskała bardzo niską punktację i Komisja nie rekomenduje
dofinansowania.
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Łącznie: 198 256,00 zł
Data wygenerowania dokumentu: 20 maja 2019

120 000,00 zł

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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