FUNDACJA „FAMILY”
ul. Wyszyńskiego 71/9
65-536 Zielona Góra
www.fundacjafamily.com

Fundacja Family ogłasza:
Konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą
„Równe Szanse dla dzieci z Zielonej Góry i miast obrzeżnych”

I.

Opis zadania:

Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
z miasta i gminy Zielona Góra oraz miast obrzeżnych położonych do 40 km od miasta Zielona Góra, pod
nazwą „Równe Szanse dla dzieci w Zielonej Górze i miast obrzeżnych”, którego głównym celem jest
niwelacja dysfunkcji i poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.
Zadanie zakłada organizowanie specjalistycznej terapii w zakresie:
1. Fizjoterapii — w ramach prowadzonych zajęć, przeprowadzona zostanie specjalistyczna
fizjoterapia dostosowana do potrzeb dziecka. W ramach fizjoterapii zostanie wykonana
diagnoza fizjoterapeutyczna oraz prowadzone będą zajęcia mające na celu poprawe motoryki
małej i dużej, poprawę zakresów ruchu w stawach, poprawę siły i wydolności mięśniowej,
poprawę wzorca chodu, naukę prawidłowych czynności motorycznych, naukę samodzielności
i wykonywania czynności dnia codziennego, naukę prawidłowego korzystania ze sprzętu
ortopedycznego jaki posiada dziecko, naukę prawidłowej pielęgnacji dziecka, naukę ćwiczeń
domowych celem kontynuacji rehabilitacji w domu. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu.
2. Logopedii — w ramach prowadzonych zajęć zostanie wykonana diagnoza logopedyczna
poziomu rozwoju mowy celem określenia na jakim etapie rozwoju mowy jest dziecko oraz
z jakimi dysfunkcjami się zmaga. Następnie w ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia
dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka mające na celu m.in. naukę prawidłowych
czynności przyjmowania pokarmu, naukę prawidłowych funkcji aparatu artykulacyjnego,
poszerzania zakresu słownictwa biernego i czynnego u dziecka, neutralizacje istniejącej wady
wymowy, edukacje rodziców nt. rozwoju mowy oraz naukę ćwiczeń domowych celem
kontynuacji rehabilitacji w domu. Zajęcia prowadzone będą przez logopedę/neurologopedę.
3. Psychologii — w ramach prowadzonych zajęć zostanie wykonana diagnoza i obserwacja
dziecka celem określenia jego potrzeb, a także rozmowa z rodzicem/opiekunem w celu
poznania jego potrzeb i problemów wychowawczych. W ramach zajęć prowadzone będą
ćwiczenia mające na celu rozwój sfery poznawczej dziecka, prace z emocjami, naukę
prawidłowych zachowań w społeczeństwie, ćwiczenia komunikacji interpersonalnej
(społecznej), edukacja rodzica/opiekuna nt. potrzeb jego dziecka, a także ćwiczenia i zajęcia
jakie powinien wykonywać z dzieckiem w domu. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa.
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4. Pedagogiki — w ramach zajęć wykonana zostanie diagnoza pedagogiczna celem określenia
potrzeb dziecka i rodzica/opiekuna. W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia mające na
celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej dziecka, poprawę umiejętności w zakresie
rysowania, pisania, czytania, znajomości podstawowych utworów muzycznych. Ćwiczenia
umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczenia czynności dnia codziennego, ćwiczenia
rozwijające/poprawiające chwyt, ćwiczenia motoryki małej i dużej. Zajęcia prowadzone będą
przez pedagoga.

II.

Zasady przyznawania dotacji:
1) W konkursie mogą brać udział firmy i organizacje:
1)Które istnieją nieprzerwanie na rynku nie mniej niż 5 lat,
2)Które zatrudniają nie mniej niż 6 terapeutów, na umowie o pracę w pełnym
wymiarze zatrudnienia,
3)Które zatrudniają nie mniej niż dwóch Fizjoterapeutów w pełnym wymiarze
zatrudnienia, uprawnionych do pracy w systemie Oświaty i systemie Zdrowia.
4)Firmy, których pracownicy w ubiegłym roku ukończyli przynajmniej 2 szkolenia
z tematyki terapii dziecięcej,
5)Gdzie właściciel bądź przynajmniej jeden fizjoterapeuta posiada ukończone
szkolenie, z zakresu fizjoterapii, które odbyło się poza granicami Polski ale
w UE,
6)które posiadają doświadczenie w realizacji zadań publicznych oraz
referencje/rekomendacje dotyczące świadczenia takich usług w przeszłości
wystawione przez JST i/lub inne pozarządowe organizacje pożytku
publicznego,
7)które w momencie składania oferty mają aktualne zaświadczenia
o niezaleganiu w US.
2) Dopuszcza się możliwość wyboru kilku ofert na realizację projektu złożonych przez
jednego lub kilku oferentów mające na celu zwiększenie efektywności realizacji
projektu,
3) W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekroczy wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do
posiadanych środków oraz wskazania, na jakie pozycje kosztorysu mają być one
przeznaczone,
4) Dotację należy wydać na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania,
5) Kwota dotacji:
1)Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2)Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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— podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych,
III.

IV.

V.

Termin i warunki realizacji zadań:
1) Termin realizacji zadania: od 20 styczeń 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Fundacją „Family”
a podmiotem składającym ofertę.
Termin, miejsce i sposób składania oferty:
1) Kompletną ofertę należy dostarczyć do siedziby Fundacji Family w terminie do
10 styczeń 2020 roku do godziny 08.00. (decyduje data wpływu)
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:
1) Oferty muszą być kompletne, czytelne oraz podpisane i opieczętowane pieczątką
imienną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
2) Oferty opiniować będzie zarząd Fundacji Family którego przewodniczącym jest Prezes
Fundacji Family.
3) Przy rozpatrywaniu ofert Komisja opiniuje złożone oferty pod względem formalnym
i merytorycznym.
4) Weryfikacja formalna odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria, czy:
a) oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,
b) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
c) oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta,
d) zadanie opisane w ofercie jest zgodne z ogłoszeniem konkursowym,
e) złożono wymagane załączniki do oferty,
f)

załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

5) Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne zostaną poddane
merytorycznej, podczas której będą stosowane następujące kryteria:

ocenie
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a) ocena możliwości realizacji projektu,
b) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale,
których będzie realizowany projekt,
c) analiza i ocena realizacji zleconych zadań przez Fundację Family w latach
poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
6) Minimalna liczba punktów wymagana do pozytywnej oceny merytorycznej to : 18
7) Oferta zostaje odrzucona z powodu:
•

negatywnej oceny formalnej, tj. niespełnienia któregokolwiek z kryteriów
formalnych;

•

negatywnej oceny merytorycznej, tj. nie uzyskania minimalnej wymaganej liczby
punktów.

8) Oferta oceniona pozytywnie, tj. taka która nie została odrzucona z przyczyn
określonych w ust. 7, może nie uzyskać dotacji z powodu braku środków.
9) Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
10) Komisja konkursowa ze swych czynności sporządza protokół,.
11) Protokół, zawiera wykaz wszystkich złożonych ofert w ramach realizacji projektu ze
wskazaniem:
a) pełnej nazwy oferenta;
b) informacji o pozytywnej bądź negatywnej ocenie formalnej oferty;
c) informacji o ocenie merytorycznej – przyznanej liczbie punktów;
d) informacji o wyborze bądź odrzuceniu oferty;
e) uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty;
f)

wysokości wnioskowanej i przyznanej dotacji.
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12) Na podstawie zatwierdzonego protokołu z prac komisji konkursowej ogłaszane są
wyniki konkursu.
13) O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu.
14) Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
15) Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

Składanie ofert od:
08:00:00 01.01.2020
Składanie ofert do:
08:00:00 10.01.2020
Miejsce składania oferty:
Fundacja „Family” ul. Wyszyńskiego 71/9, 65-536 Zielona Góra
Kwota przeznaczona na zadanie:
Maksymalna kwota dla jednego oferenta:

75.000 zł
75.000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji:
20-01-2020 00:00:00
Termin zakończenia realizacji:
31-12-2020 23:00:00
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