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Załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Konkursowej z dnia 9 stycznia 2020 r. oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań w 2020 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii).
Oferty rekomendowane
Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Proponowana wysokość dotacji
Uwagi
realizacja programów profilaktyki narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz dzieci i młodzieży z grup ryzyka
1.
Stowarzyszenie 
„17-tka"
Osiedle Południe 17b/2 
44-253 Rybnik
Sztuka Emocji II
12.080 zł
-
2.
Klub Sportowy „Rymer"
ul. Górnośląska
44-270 Rybnik
Zdrowo na sportowo
5.960 zł
-
profilaktyka uzależnień w zakresie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii
3.
Strefa WzW, wolnych 
z wyboru
ul. Sosnowa 7
44-203 Rybnik
BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO - edycja VII
32.480 zł
-
4.
Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej”
ul. Gliwicka 257
44-207 Rybnik
Rybnickie szkoły wolne od narkotyków
13.200 zł
W ofercie wskazano, że istnieje ryzyko, iż nie zgłosi się zakładana liczba 15 szkół do projektu. Oferent założył dużą liczbę szkół będących adresatami zadania 
i przewidział w ofercie opłacenie przez każdą szkołę 700 zł kosztów partycypacji 
w projekcie. Komisja wzięła pod uwagę fakt, że oferent nie posiada bogatego doświadczenia w realizacji podobnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień, dlatego oferta w ramach zwalczania i przeciwdziałania narkomanii została zarekomendowana do wsparcia jako projekt pilotażowy, na realizację działań 
w 5 szkołach, co pozwoli sprawdzić jakość, rzetelność i poziom wykonania zadania przez oferenta i będzie stanowić podstawę do ewentualnej dalszej współpracy. 
Z uwagi na powyższe Komisja rekomenduje ofertę do dofinansowania w 1/3 części wnioskowanej kwoty dotacji.
5.
Fundacja Kumak
ul. Dworcowa 26/5
44-295 Sumina
Życie bez przypału 2020
15.500 zł
Komisja zwróciła uwagę, że w kosztorysie przewidziano zakup alkogogli. Ponieważ zadanie jest złożone w obszarze zwalczania i przeciwdziałania narkomanii, Komisja wnioskuje, aby koszt zakupu alkogogli został poniesiony z środków pozadotacyjnych. 
6.
Fundacja Po Skrzydła
ul. Wasilewskiego 3/Ib
 41-208 Sosnowiec
Nie daj się wciągnąć – profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży
38.650 zł
Komisja zwraca uwagę na fakt, że w zadaniu zostały zróżnicowane wynagrodzenia psychologa, który będzie prowadził pracę z rodzicami i nauczycielami (200 zł 
za godzinę) oraz psychologa, prowadzącego pracę z dziećmi i młodzieżą (150 zł za godzinę). Komisja uznała, że 200 zł za godzinę pracy psychologa to zbyt wysoka stawka, nieadekwatna do reszty wynagrodzeń w ofercie. Komisja rekomenduje, aby z pieniędzy dotacyjnych została wydatkowana jedynie kwota 
do 150 zł za godzinę pracy psychologa.



RAZEM
117.870 zł



