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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jehli ktdrd pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym przez Panstwa wnioskiem, prosirny o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Cz@Z A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(uypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eoa!zi/miejska jednostka organizacyjna) . 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolno6ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

nie dotvczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzedu Miasta Lodzi/miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotycqce moiliwo6ci realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta Eodzi, Miejskq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wya'ziaiem Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Mias ta Lodzi, Wydziaiem Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi); dotyczy 
sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowad z innymi zadaniami lub inwestycjami 
miejskimi dotyczqcyrni tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotvcw 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina maze zgodnie z 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony 
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c) nie dotvczv 

5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) I& b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwaq 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do ponizszej tabeli) 

Wynagrodzenie dla dw6ch os6b 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowato w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 
b) Tak Gakie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoSci : 

b) negatywna 

c) nie dotvczv 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych wymog6w 
w zakresie gospodarno6ci: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Propozycja zadania stanowiC bqdzie uzupelnienie lokalnego systemu pomocy osobom 
bezdomnym. 
Zadanie jest kierowane do os6b bezdomnych pnebywajqcych w placdwkach 
calodobowych - schroniskach dla bezdomnych kobiet oraz mqkczyzn na terenie Lodzi. 
Realizacja zadania dotyczy okresu 12 miesiqcy i uwzglqdnia zatrudnienie (w ramach 
umowy zlecenia) dw6ch specjalist6w prowadzqcych zajqcia (terapeuty uzaleinieii 
i pedagoga). 



Czqh6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Miejski OSrodek pomocy Spolecznej w Eodzi pozytywnie rekomenduje zgloszonq 
propozycjq zadania polegajqcego na prowadzeniu zajqk socjoterapeutycznych 
dla bezdomnych kobiet i mqiczyzn, przebywajqcych w placowkach dla os6b bezdomnych. 
Realizacja zadania przyczyni siq do wsparcia osob bezdomnych w procesie wychodzenia 
z bezdomnoSci. 
Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta Kolo todzkie, prowadzqce na zlecenie MOPS 
w todz i  schroniska mqskie, noclegowniq dla mqiczyzn oraz schronisko dla kobiet i dzieci, 
zapewnia na terenie ww. placowek m.in. grupy wsparcia dla uzaleinionych, indywidualne 
porady psychologa i warsztaty umiejqtnoici spolecznych, poszerzajqce zdolnoSC klientow 
do aktywnego udzialu w iyciu spoleczenstwa. Zajqcia sq prowadzone pnez  
wykwalifikowanq kadrq. Pomysl prowadzenia zajqC w ramach B02017 jednoczeinie 

! przez terapeutq uzaleinien i pedagoga pomoie osobom dotkniqtym bezdomnoiciq 
5 .  praktycznie przygotowat siq do samodzielnego iycia oraz bqdzie stanowiC dobrq C2'< '-- . motywacjq do jego zmiany. 

W opinii Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi wsparcie oferowane 
popnez prowadzenie takiego rodzaju zajqt zwiqkszy szansq mieszkanc6w schronisk 
na powrot do spoleczenstwa oraz poprawq ich stanu psychofizycznego. 
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