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Załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Konkursowej z dnia 14 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 alkoholizmowi).
Oferty rekomendowane
Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Proponowana wysokość dotacji
Uwagi
realizacja działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie 
i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
1.
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
TRATWA
4.560 zł
Działanie polegające na prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć profilaktyczno – terapeutycznych zawierało w opisie informację, że w ramach zadania „prowadzone będą zajęcia usprawniające funkcjonowanie dla dzieci 
z zakłóceniami rozwojowymi, zajęcia manualne, zajęcia sportowe, wyjścia 
np. do teatru, kina itp. Zostanie zorganizowana jedna wycieczka”. 
W ofercie nie pojawia się informacja, jaka część 160 godzin podanych 
w rezultatach zostanie poświęcona na faktyczne zajęcia profilaktyczne, a jaka 
na dodatkowe zajęcia m.in. sportowe i wycieczki. Taka informacja nie została również przedstawiona w kosztorysie - nie jest zatem możliwa prawidłowa ocena faktycznej skali działań profilaktycznych w ramach oferty.
Poz. I.1.2 w kosztorysie została oceniona negatywnie z uwagi na to, że część pozycji nie pozwala ocenić, na co i w jakiej wysokości będą wydawane środki. Pozycja ta zawiera wydatki na „żywność, catering, materiały biurowe, dydaktyczne, dekoracyjne, promocyjne, reklama, strona internetowa, transport, bilety 
za przejazd, delegacje itd.” w łącznej kwocie 5.000 zł za komplet – nie pozwala 
to ocenić, jaka część kwoty zostanie wydatkowana na poszczególne wydatki.
Komisja uznała celowość i wartość merytoryczną działania, związanego 
z organizowaniem szkoły dla rodziców, zatem postanowiono przyznać dotację jedynie na te działanie w wysokości 4.560 zł  (poz. I.3 kosztorysu – 
3.860 zł + 700 zł na koszty administracyjne z części poz. II.1. kosztorysu). 
zadanie: realizacja działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży 
w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
2.
Strefa WzW, wolnych
 z wyboru
ul. Sosnowa 7
44-203 Rybnik
POZYTYWKA 2020
35.000 zł
-
3.
Rybnicki Klub 
Ju Jitsu Sportowego
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 Rybnik
Sport?Tak!!!Alkohol?
Nie!!!
43.250 zł
-
4.
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej
ul. Szafranka 7
44-200 Rybnik
Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów
15.400 zł
-


zadanie: organizacja kampanii, realizacja programów i działań edukacyjnych promujących życie bez przemocy
5.
Fundacja Po Skrzydła
ul. Wasilewskiego 3/Ib
 41-208 Sosnowiec
Gdzie kończą się żarty, a zaczyna prześladowanie -przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci 
i młodzieży
20.900 zł
Oferta zakładała przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą 
w wymiarze 2 godzin dla młodzieży i 1 godziny dla dzieci. Komisja zauważyła, 
że większe efekty w zakresie postaw społecznych wobec spożycia alkoholu daje regularna praca z dziećmi, która polega na częstszej pracy z odbiorcą niż jednorazowe spotkanie w wymiarze 1-2 godziny. Z uwagi na powyższe oraz to, 
że w konkursie pojawiły się inne oferty, oferujące działania profilaktyczne, polegające na dłuższej pracy z tą samą grupą odbiorców, Komisja zadecydowała 
o obniżeniu wysokości dotacji do kwoty 20.900 zł uznając celowość zrealizowania połowy zaproponowanych działań.
Jednocześnie 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 za godzinę), Komisja uznała że 200 zł za godzinę pracy psychologa to zbyt wysoka stawka, nieadekwatna do reszty wynagrodzeń w ofercie i rekomenduje, aby z środków dotacyjnych została wydatkowana jedynie kwota 
do 150 zł za godzinę pracy psychologa.
zadanie: realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu
6.
Fundacja Dobry Start dla Wszystkich
ul. Wyzwolenia 17/4 
44-200 Rybnik
Uliczne wsparcie
52.000 zł
-
zadanie: działania profilaktyczne i edukacyjne na obszarach rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji w Rybniku, 
tj. obejmujące fragmenty dzielnic: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski oraz Śródmieście
7.
Stowarzyszenie „17-tka”
Osiedle Południe 17b/2 44-253 Rybnik
Rybnicki System Profilaktyki Społecznej
8.440 zł 
Analizując kosztorys zadania Komisja zwróciła uwagę, że przeważającą część wydatków w ramach zadania stanowią koszty wyżywienia – catering dla uczestników konferencji zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a poczęstunek na spotkaniach sieciujących – 2.400 zł (razem 12.400 zł na 18.300 zł sumy wszystkich kosztów realizacji zadania). Komisja uznała ww. wydatki za zbyt wysokie 
w stosunku do liczby uczestników tych działań i niecelowe, zatem zadecydowano 
o obniżeniu kwoty dotacji o 6.200 zł (połowa kosztów wyżywienia w poz. I.1.1. Poczęstunek dla uczestników i poz. I.2.3 Catering dla uczestników konferencji).



RAZEM
179.550 zł



