Załącznik nr 1
Lp.

Rodzaj kryterium

Opis zasobów w ramach kryterium

Punktacja

1.

Kryteria formalne:

1.1

Zasoby lokalowe

Posiadanie lokalu lub udokumentowanego przyrzeczenia lokalu w dzielnicy, Skala 0-1 pkt
w odniesieniu do której podmiot aplikuje o finansowanie działań OSL,
spełniającego min. standard: 1 pomieszczenie biurowe, 1 pomieszczenie
na działania środowiskowe, toaleta, ogrzewanie, poziom – parter lub dostęp
do windy, sprawne wszystkie instalacje, o łącznej powierzchni min. 50m 2 w okresie
przewidzianym w ogłoszeniu na dofinansowanie działań OSL.

1.2

Zasoby kadrowe

Udokumentowane dysponowanie lub zobowiązanie do dysponowania odpowiednią Skala 0-1 pkt
kadrą, w tym minimum 2 osoby - organizatorzy społeczności lokalnej/animatorzy
lokalni, w okresie przewidzianym w ogłoszeniu na dofinansowanie działań OSL.

1.3

Innowacyjność działań

Proponowane zastosowanie narzędzi zgodnych z metodą
społeczności lokalnej (wolontariat, program aktywności lokalnej).

1.4

Zgodność ze Strategią
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta
Częstochowy na lata 20142020

Zgodność celów statutowych podmiotu ze Strategią Rozwiązywania Problemów Skala 0-1 pkt
Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020.

2.

Kryteria merytoryczne:

2.1

Integracja międzypokoleniowa Liczba działań przewidzianych do realizacji z zaangażowaniem min. 2 grup
i międzygrupowa
kategorialnych (np. seniorzy, dzieci, osoby z niepełnosprawnością) z terenu
dzielnicy objętej działaniami OSL, na podstawie załączonego Programu działania
z założeniami jakie planuje się realizować.

2.2

Kompleksowość działań
zaplanowanych do realizacji
na terenie dzielnicy objętej
działaniami OSL

Opis działań zaplanowanych do realizacji na terenie dzielnicy objętej działaniami Skala 0-6 pkt
OSL w 3 kategoriach:
- działania o charakterze informacyjnym
skala 0-2 pkt
- działania o charakterze animacyjnym
skala 0-2 pkt
- działania o charakterze partnerskim
skala 0-2 pkt
- działania o charakterze edukacyjnym
skala 0-2 pkt
na podstawie załączonego Programu działania z założeniami jakie planuje się
realizować

2.3

Pozostałe zasoby kadrowe

Udokumentowane dysponowanie lub zobowiązanie do dysponowania odpowiednią Skala 0-6 pkt (1 pkt za każdego
kadrą w okresie przewidzianym w ogłoszeniu na dofinansowanie działań OSL:
specjalistę)
• opiekunowie-wychowawcy

0-1 pkt (0-nie spełnia, 1-spełnia)

organizowania Skala 0-1 pkt

Skala otwarta (1 pkt za każde
planowane działanie
z zaangażowaniem min. 2 grup
kategorialnych)

•
•
•
•
•
2.4

Zasoby rzeczowe

streetworkerzy
animator zabaw i czasu wolnego
prawnik
specjalista ds. terapii uzależnień
trener umiejętności psychospołecznych

Posiadane zasoby lub zobowiązanie do uzupełnienia z innych środków niż dotacja:
1. Wyposażenie lokalu (pełne stanowiska pracy, tj. biurko, krzesło, szafka
zamykana, szafa zamykana na dokumenty itp.), sprzęt biurowy (tj.
urządzenie wielofunkcyjne lub drukarka i ksero, niszczarka), komputery
i/lub laptopy, sprzęt multimedialny (tj. projektor i aparat fotograficzny);
2. Dostęp do internetu;
3. Sprzęt animacyjny tj. chusta animacyjna, tunel animacyjny, kije do baniek,
gry plenerowe, zestawy i sprzęty sportowe itp.;
4. Zasoby rzeczowe na potrzeby imprez plenerowych (namioty, stoliki,
ławostoły, grill i akcesoria do grilla itp.);

Skala 0-12 pkt
Skala 0-5 pkt

Skala 0-1 pkt
Skala 0-3 pkt
Skala 0-3 pkt

2.5

Zasoby partnerskie

Udokumentowane działania w zakresie lokalnej współpracy partnerskiej.

Skala 0-5 pkt
udział do 2 lat – 1 pkt
udział powyżej 2 lat – 2 pkt
liderowanie partnerstwa – 3 pkt

2.6

Spójność działań z
dokumentami strategicznymi
Miasta Częstochowy

Udokumentowana realizacja
przedsięwzięć wpisujących się w Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020
lub dokumentów operacyjnych do w/w Strategii zgodnych z charakterem działań
organizowania społeczności lokalnych.

Skala 0-5 pkt
1-3 przedsięwzięcia – 1 pkt
4-5 przedsięwzięcia – 2 pkt
6-7 przedsięwzięcia – 3 pkt
8-9 przedsięwzięcia – 4 pkt
10< przedsięwzięcia - 5 pkt

2.7

Inne zasoby

Inne zasoby istotne dla skutecznej realizacji zaplanowanych działań OSL, jakimi Skala 0-10 pkt
dysponuje organizacja.
(1 pkt za każdy inny zasób uznany za
istotny)

