Warszawa, 25 listopada 2019
382/FIO/NIW/2019/SK

DECYZJA NR 3
DYREKTORA NIW-CRSO WS. PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA „LIŚCIE OFERT REZERWOWYCH” ZE ŚRODKÓW UWOLNIONYCH W RAMACH FIO 2019

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO, edycja 2019 część A rozdział IX Dysponowanie środkami
uwolnionymi ze względu na niewykorzystanie całości kwoty środków przeznaczonych na dotacje w
ramach konkursu FIO po ponownym przeanalizowaniu ofert:


dofinansowanych zostaje 6 podmiotów, które zadeklarowały gotowość do realizacji zadań
określonych w ofertach złożonych w ramach konkursu FIO 2019 (załącznik nr 1).

Dofinansowanie projektów związane jest z koniecznością wsparcia podmiotów realizujących istotne
zadania związane z realizacją celów Programu FIO. Przy wyborze projektów brano pod uwagę czy:


oferta mieści się w ramach kluczowych dla interesu społecznego polityk publicznych,



oferta zakłada realizację tematu szczególnie ważnego z punktu widzenia rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,



projekt może zostać zrealizowany w czasie krótszym niż przewidziano w ofercie.

Szczegółowe uzasadnienie dofinansowania projektów znajduje się w załączniku nr 2.

DYREKTOR
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
/-/
Wojciech Kaczmarczyk
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Zał. 1 do Decyzji 382/FIO/NIW/2019/SK Lista projektów

L.p.

Kwota
Kwota
dofinansowania dofinansowania
na rok 2019
na rok 2020

Nr FIO

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Priorytet

Punktacja

1

3121

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju, Edukacji i Wsparcia
Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
"Educare"

Mądrzy Rodzice - Kochaj i Wymagaj

2

A+ 194

84 000,00 zł

130 000,00 zł

2

4083

Zustricz

Klub Zustricz

2

A+ 194

84 000,00 zł

140 000,00 zł

3

2874

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH
MIESZKAŃCÓW BARZKOWIC
SAMBA

MOST KU PRZYSZŁOŚCI

2

A+ 189

84 000,00 zł

50 000,00 zł

4

3697

Fundacja Kultury
Chrześdcijańskiej ARTOS

Bądź aktywny - zmieniaj swoją małą ojczyznę.

3

A+ 191

30 000,00 zł

80 000,00 zł

5

4660

Fundacja INNOPRO

Innowacyjny Senior

3

B+ 165

40 000,00 zł

X

6

4206

Fundacja "Serce dla Wszystkich"

Laboratorium "Zaczarowany Ołówek"

3

A+ 185

60 000,00 zł

90 000,00 zł
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Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie

3121

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju, Edukacji i
Wsparcia Osób
Zagrożonych
Wykluczeniem
Społecznym "Educare"

Mądrzy Rodzice - Kochaj i
Wymagaj

2

A+ 194

84 000,00
zł

130 000,00
zł

Idea realizacji projektu jest bardzo wartościowa ponieważ przyczynia się do zahamowania
procesów wykluczenia społecznego jako również promuje prawidłowe relacje w rodzinie.
Bardzo dobrze zostały zaplanowane działania i motywacja oferenta do realizacji projektu.
Pomysł wyjątkowy o silnym wpływie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Złożona Oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020 - Zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Oferta wpisuje się w Priorytet 2. Aktywne
społeczeństwo. Zaplanowana oferta jest adekwatna w odniesieniu do celów i potrzeb jego uczestników
(oferent przestawił problemy beneficjentów bez podania ich skali, rozmiaru- warto jeszcze podać dane
liczbowe z lokalnych strategii lub z własnych obserwacji). Cel główny i cele szczegółowe zostały
prawidłowo sformułowane. Grupa oraz liczba beneficjentów jest właściwie określona.
Opis planowanych działań jest szczegółowy , tworzy spójną całość i jest adekwatny wobec
zidentyfikowanych problemów (opis działań szczegółowo i logicznie opisany) Harmonogram realizacji
projektu jest klarowny. Analiza ryzyka jest trafna, identyfikuje i odpowiada na najbardziej
prawdopodobne zagrożenia. Sposoby minimalizacji ryzyka są adekwatne do zidentyfikowanych
zagrożeń.
Planowane działania będą miały duży wpływ na ich uczestników oraz ich rodziny i dzieci (jest
to właściwie opisane i uzasadnione) Zaplanowane rezultaty są mierzalne i realne do osiągnięcia.
Osiągnięcie rezultatów zdecydowanie przyczyni się do realizacji celu projektu. Rezultaty działań będą
trwałe - jest to właściwie uzasadnione.
Oferent jest w stanie z sukcesem zrealizować zaplanowane w ofercie działania. Posiada duże
doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi.
Kwalifikacje i zadania kadry zostały prawidłowo opisane. Przedstawione koszty są racjonalne do
poniesienia w celu realizacji projektu. Stawki jednostkowe kosztów są adekwatne i realne.
Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowalnych.
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4083

Zustricz

Klub Zustricz

2

A+ 194

84 000,00
zł

140 000,00
zł

Przedstawiony projekt ma na celu włączanie społeczne mniejszości narodowych mieszkających
w Krakowie, pobudzanie ich do aktywności, zarówno poprzez dzielenie się swoim czasem i
umiejętnościami jak też korzystaniem z oferowanego wsparcia w postaci zajęć, wyjść, czy pomocy w
nauce. Projekt ma szansę przyczynić się do ich społecznego włączenia, asymilacji, a tym samym do
wprowadzenia trwałej zmiany społecznej i w dużym stopniu wpłynie na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego na poziomie lokalnym.
Oferta wpisuje się w cel Programu FIO oraz w priorytet aktywne społeczeństwo. Diagnoza jest
przygotowana właściwie, zawiera opis problemu, charakterystykę zjawiska na terenie objętym
wsparciem. Dzięki temu, że podane są źródła informacji opis jest wiarygodny. Cel główny jest właściwie
sformułowany. Z projektu jasno wynika, że z jednej strony nastąpi rozwój wolontariatu a z drugiej
wzrośnie włączenie/aktywizacja Ukraińców korzystających z oferowanych form

Centrum

Wolontariatu.
Opis działań bardzo szczegółowy, adekwatny wobec zdefiniowanych problemów. Wiadomo co
konkretnie oferent chce zrobić, jakie formy wsparcia oferuje, ile ich będzie, jak często. Harmonogram
przejrzysty, spójny z opisem działań. Analiza ryzyka jest trafna, identyfikuje oraz odpowiada na
najbardziej prawdopodobne zagrożenia a sposoby ich minimalizacji są adekwatne.
Planowane działania będą miały wpływ na uczestników projektu, pobudzą aktywność, zachęca
do działania na rzecz innych, dadzą możliwości udziału w życiu społecznym a tym samym przyczynią się
do włączenia szerszej grupy migrantów z Ukrainy do aktywności społecznej i pomogą im się
zaaklimatyzować w nowym miejscu. Rezultaty ilościowe są mierzalne, realne do osiągnięcia, przyczynią
się do realizacji celu projektu i będą trwałe. Oferent posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby dzięki
którym jest w stanie zrealizować projekt.
Przedstawione koszty są w większości racjonalne, stawki jednostkowe adekwatne, nie ma
kosztów niekwalifikowalnych. Wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym są uzasadnione i
przyczynia się do rozwoju oferenta.

2874

STOWARZYSZENIE
AKTYWNYCH
MIESZKAŃCÓW
BARZKOWIC SAMBA

MOST KU PRZYSZŁOŚCI

2

A+ 189

84 000,00
zł

50 000,00
zł
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Oferta wpisuje się w najwyższym stopniu w Program FIO i jego cele, jak również mieści się
bezpośrednio w obszarach partycypacji publicznej, rozwoju wolontariatu i edukacji obywatelskiej
ponieważ działania proponowane w ramach zadania będą wpływać na wzrost zaangażowania
społecznego obywateli dając im możliwość aktywnego działania poprzez zgłaszanie pomysłów na
inicjatywy oddolne będące z jednej strony odpowiedzią na realne potrzeby, z drugiej zaś będą
katalizatorem obywatelskiego zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności na najniższym szczeblu
czyli w szkole i jej otoczeniu. Planowane działania dotyczą zaangażowania nauczycieli, rodziców,
członków ochotniczej straży pożarnej i kobiet w wieku 50+ w działania na rzecz wsparcia dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany na obszarze gmin Stargard i
Marianowo. Dużym atutem jest zaangażowanie wielu osób ze społeczności lokalnej w organizację
programu zajęć dla dzieci. Sama konstrukcja działań – dobrze przemyślanych, odpowiadających na
faktyczne potrzeby społeczności jak również wzajemnie ze sobą powiązanych (rezultaty jednego
działania będą wykorzystane do realizacji kolejnych), mających walor edukacyjny i integrujący Projekt
przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i pozytywnie spłynie na wzrost poziomu zaufania wśród
członków wspólnoty.
Złożona oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020, jakim jest „Zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne” oraz w priorytet 2 pn.
Aktywne społeczeństwo. Zaplanowane działania są w większości adekwatne w odniesieniu do celów i
potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w realizację. Projekt realizowany będzie w
gminach Stargard i Marianowo, w których Oferent zdiagnozował bardzo niski poziom aktywności
społecznej i aktywności wolontariackiej mieszkańców. Problem został zidentyfikowany na podstawie
własnej wiedzy i doświadczenia Organizacji. W celu pobudzenia uczestników do aktywności społecznej,
zaproponowano cykl działań, ukierunkowanych na wsparcie rozwoju dzieci. Cel główny został
sformułowany, jako „Zwiększenie udziału zaangażowania 55 mieszkańców, w tym rodziców, lokalnej
społeczności, nauczycieli, organizacji pozarządowych w formie wolontariatu w działania na rzecz
rozwiązywania problemów 100 dzieci, zamieszkujących gminę Stargard i Marianowo oraz w okresie
01.05.2019 – 31.10.2020r.” W ofercie wielokrotnie pojawia się stwierdzenie, że w projekcie jako
wolontariusze wezmą udział rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Wolontariat jest dobrowolną
działalnością podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko –
koleżeńskie, dlatego też rodzice, którzy uczestniczą w działaniach ukierunkowanych na wsparcie
rozwoju własnych dzieci nie powinni być określani, jako wolontariusze. Jeden z celów szczegółowych
projektu dotyczy zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci. Znaczna cześć kosztów
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projektu – ponad 95 000 zł dotyczy organizacji półkolonii i trzydniowego obozu dla tej samej grupy
dzieci.
Planowane działania zostały opisane w sposób dokładny i wyczerpujący. Wnioskodawca
przedstawił poszczególne etapy realizacji działań i ich zakres. Opis planowanych działań tworzy spójną
całość, jest w większości adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów. Harmonogram realizacji
projektu jest przejrzysty/klarowny. Analiza ryzyka jest trafna, identyfikuje oraz odpowiada na
najbardziej prawdopodobne zagrożenia. Sposoby minimalizacji ryzyka są adekwatne do
zidentyfikowanych zagrożeń.
Wnioskodawca odniósł się do liczby uczestników projektu i liczby działań (liczba godzin zajęć,
liczba inicjatyw). Rezultaty te są mierzalne i realne do osiągnięcia. W ofercie ogólnie określono
rezultaty w zakresie podniesienia wiedzy i rozwijania kompetencji społecznych dzieci. Osiągnięcie
zaplanowanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu. Projekt przyczyni się do integracji
społeczności lokalnej i pozytywnie spłynie na wzrost poziomu zaufania wśród członków wspólnoty.
Doświadczenie oferenta w realizacji działań o skali podobnej do przedstawionej w ofercie oraz
adresowanych do tej samej grupy docelowej jak również proponowane do realizacji zadań osoby
zapewniają wysokie prawdopodobieństwo iż zaplanowane w Ofercie działania zakończą się
powodzeniem. Wymagania wobec kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania zostały
określone na wysokim poziomie, a oferent wykazał iż posiada do realizacji zadania osoby o
kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych im w ramach
projektu zadań. Oferent zaplanował własny osobowy (w postaci wynagrodzeń wolontariuszy) bez
wkładu rzeczowego na poziomie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania.
Budżet projektu został przejrzyście i rzetelnie skonstruowany. Wnioskodawca szczegółowo
przedstawił koszty wszystkich poszczególnych działań. Wszystkie wydatki określono na poziomie
rynkowym. Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowanych. Wniesiony został wkład własny
osobowy, który jest uzasadniony.

3697

Fundacja Kultury
Chrześdcijańskiej ARTOS

Bądź aktywny - zmieniaj swoją
małą ojczyznę.

3

A+ 191

30 000,00
zł

80 000,00
zł

Pomysł wpisuje się w cel główny Programu FIO tj. służy zwiększeniu zaangażowania w sprawy
publiczne. Z przedstawionej oferty wynika, że aktywność obywatelska na terenie objętym projektem
jest mniejsza niż na pozostałym terytorium kraju, co pozwala na twierdzenie, że jest duża potrzeba
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jego realizacji. Wyrazili ją zresztą potencjalni beneficjenci podczas badania ankietowego. Wartością
dodaną tego projektu byłoby nie tylko zwiększenie potrzeby aktywności wśród młodzieży, lecz również
skierowanie projektu do nauczycieli, którzy dzięki wzmocnieniu ich kompetencji w tym zakresie
mogliby wprowadzić taka tematykę do swoich lekcji (np. WOS) lub kółek zainteresowań.
Zadanie wpisuje się w cel główny P FIO oraz w Priorytet 3 - Aktywni obywatele. Z opisu
problemu społecznego wynika, że na terenie Lubelszczyzny jest konieczne przeprowadzanie takich
akcji ponieważ, wskaźnik działalności w NGOs jest mniejszy niż w reszcie kraju. Z tego powodu również
jest wskazane by podczas rekrutacji szkół premiować te z mniejszych miejscowości. Cel główny oraz
szczegółowe zostały poprawnie sporządzone - realizacja zadania przyczyni się do ich osiągnięcia. Grupa
beneficjentów została jasno określona i jest jak najbardziej realnym by w projekcie udział wzięło tyle
osób.
Opis działań został sporządzony klarownie i nie pozostawia wątpliwości co do zaplanowanych
w ramach projektu aktywności. Została przedstawiona metoda rekrutacji szkół do udziału w projekcie
oraz szczegółowo opisano ile godzin warsztatów/doradztwa zaplanowano na jakim etapie. Analiza
ryzyka jest szczegółowa a sposoby jego minimalizacja są adekwatne do zdefiniowanych trudności.
Harmonogram jest wystarczająco szczegółowy.
Planowane działania będą miały wpływ na ich uczestników, organizacje zaangażowane w
realizację oferty oraz szkoły będące pośrednimi interesariuszami działań. Rezultaty są mierzalne i
realne do osiągnięcia. Osiągnięcie rezultatów w pełni przyczyni się do realizacji celu projektu. Młodzież
i nauczyciele będą przygotowani do realizacji następnych inicjatyw lokalnych. Organizacja będzie dalej
wspierać grupy młodzieży i nauczycieli, którzy będą chcieli realizować kolejne inicjatywy lokalne na
rzecz społeczności lokalnej. Będą organizowane spotkania szkoleniowe i konsultacyjne oraz umieszczać
dodatkowe materiały edukacyjne na stronie internetowej fundacji w zakładce projektowej, która
będzie funkcjonować również po zakończeniu projektu. Dzięki publikacji szkoły, organizacje
pozarządowe lub lokalni liderzy będą mogli realizować własne inicjatywy lokalne, pomimo że nie brały
udziału w projekcie. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej młodzieży na terenie
wybranych 8 miejscowości. Oferent posiada własne środki na kontynuację działań projektowych oraz
grupę wolontariuszy.
Oferent posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów edukacyjnych, w tym
również finansowanych ze środków publicznych. Osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację mają
również doświadczenie w prowadzenie i rozliczaniu grantów (w tym FIO). Zostały już również określone
osoby będące instruktorami podczas projektu - w swoim portfolio mają doświadczenie z zakresu
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projektów edukacyjnych dla młodzieży. Zostało również zawiązane partnerstwo z Zespołem Szkół w
Izbicy, co pozwoli na jeszcze większe rozpropagowanie projektu oraz pomoc organizacyjną. Fakty te
sprawiają, że możliwość realizacji zadania uznać należy jako bardzo wysoką.

4660

Fundacja INNOPRO

Innowacyjny Senior

3

B+ 165

40 000,00
zł

X

Projekt jest skierowany do seniorów 60+. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie systemu
samopomocy i samoorganizacji seniorów w nowej, aktywnej formule, przygotowanie seniorów do
opieki nad osobami 60+ mieszkającymi w sąsiedztwie lub tych, którzy są członkami dalszych i bliższych
rodzin. Nastąpi również rozwój programu wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb seniorów
dotkniętych różnymi chorobami, o ograniczonej samodzielności oraz wdrożenie działań aktywizujących
psychicznie i fizycznie prowadzonych przez przygotowanych w ramach tego projektu seniorów 60+.
Projekt skupia się na szkoleniu seniorów, nie ma w nim działań na rzecz stworzenia faktycznych grup
wolontariackich działających długofalowo.
Oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020 jakim jest Zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, wpisuje się w Priorytet Aktywni obywatele.
Diagnoza problemu opiera się m.in. na: danych z GUS z 2016 r. , analizie sytuacji wewnątrz -regionalnej
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie mazowieckim na potrzeby
właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 społ. w
woj.mazowieckim za rok 2015. Decyzję o przygotowaniu projektu Oferent podjął po realizacji projektu
pilotażowego pt. SOS Sąsiada, który zrealizowany został ze wsparciem środków Urzędu Miasta
Warszawa, a który był skierowany do mieszkańców Warszawy 60+ i dotyczył wolontariatu,
samopomocy i opieki. Projekt ten realizowany był 9-11.2017r. i cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Oferta jest adekwatna w odniesieniu do celów i potrzeb jego uczestników, a
zaplanowane działania i cele wynikają z prawidłowo przygotowanej diagnozy. Grupa oraz liczba
beneficjentów została określona właściwie i jest realna do objęcia wsparciem. Zostały opisane sposoby
dotarcia do osób. Adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego
uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację ocenia się w stopniu bardzo wysokim.
Opis zakładanych działań tworzy spójną całość. Oferent podzielił działania na różne kategorie,
czyli oddzielnie uwzględnił działania związane z rekrutacją odbiorców, działania szkoleniowowarsztatowe, grupy wsparcia, indywidualne zajęcia ze specjalistą i działania związane z zarządzaniem,
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monitoringiem i ewaluacją projektu. Bardzo dobrze przeprowadzono natomiast analizę ryzyka. Oferent
przewidział, że przy każdym działaniu może wystąpić kilka zagrożeń i na każde zagrożenie znalazł
odpowiednie działania minimalizujące.
Fundacja napisała we wniosku ofertowym, że posiada odpowiedni zasób kadrowy do
przeprowadzenia tego typu zadania. Prawidłowo określono w opisie działań wymagania wobec
kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania.

4206

Fundacja "Serce dla
Wszystkich"

Laboratorium "Zaczarowany
Ołówek"

3

A+ 185

60 000,00
zł

90 000,00
zł

Pomysł w wysokim stopniu wpisuje się w cel główny Programu FIO. Realizacja projektu wiązać
się będzie ze stworzeniem dla dużej grupy młodych uczestników środowiska ciekawego i atrakcyjnego
rozwoju oraz pracy grupowej, i w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć na realną zmianę postaw
życiowych i zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności, szczególnie lokalnej. Projekt przyczyni
się też do rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i wzmocnienia ich współpracy.
Projekt w wysokim stopniu wpisuje się w cel główny Programu FIO i przyczyni się do
zwiększenia zaangażowania uczestników w życie publiczne. Diagnoza potrzeb została przeprowadzona
wzorcowo, w oparciu o głęboką znajomość lokalnej społeczności i badania własne przeprowadzone na
grupie docelowej projektu. Grupa beneficjentów została określona prawidłowo i spójnie.
Wpływ działań należy ocenić jako generalnie wysoki - Oferent planuje zapewnić dość dużej
grupie uczestników wszechstronne i atrakcyjne zajęcia, wiążące się z realnym rozwojem i (pośrednio)
zwiększeniem zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Projekt charakteryzuje się też dużą
trwałością - Oferent przewidział realistyczny scenariusz kontynuowania prowadzenia podobnych
działań w przyszłości. Rezultaty zostały określone prawidłowo.
Oferent wykazał posiadanie doświadczenia wystarczającego do realizacji projektu i dosyć
starannie zaplanował działania oraz wydatki. Budżet jest przejrzysty, szczegółowo i generalnie
adekwatny do działań zaplanowanych w Ofercie.
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