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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku - beneficjent projektu systemowego 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013  

w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej  

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  

przez ośrodki pomocy społecznej 

 

ogłasza 

 

 

otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych dla organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), 

działających w sferze pożytku publicznego i zainteresowanych realizacją zadań 

merytorycznych w ramach projektu systemowego „Systematycznie do celu” w 2011 roku. 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku na podstawie umowy ramowej nr UDA-PKL.07.01.-22-055/08-00 

zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego (Instytucją Pośredniczącą) w dniu 

22.08.2008 r. na realizację projektu systemowego „Systematycznie do celu” przez Gminę 

Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku na okres od 01.08.2008 r. do 

31.12.2013 r. 

 

Celem Partnerstwa jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społeczno - zawodowym będących w wieku aktywności zawodowej  

i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

W ramach realizacji projektu poszukuje się Partnera do realizacji następujących działań: 

• realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób - grupy młodzieży w wieku 

od 15 do 25 lat sprawiającej problemy wychowawcze ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie 160 godzin treningu 

edukacyjnego (warsztaty edukacyjno - kulturalne, coaching indywidualny)  

i warsztatów z poradnictwa zawodowego, 

• realizacja kontraktów socjalnych (aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa, 

trening zdrowotny) dla 40 osób w tym osób: bezdomnych, niedostosowanych 

społecznie, niepracujących, zagrożonych bezdomnością, zagrożonych eksmisją, 

• realizacja kontraktów socjalnych (trening umiejętności rodzicielskich, aktywizacja 

społeczna i zawodowa) dla 20 osób w tym osób/rodzin z różnorodnymi 

problemami społecznymi m.in. ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych, uzależnienie, brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 
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Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 

1. 
Dotychczasowa działalność podmiotu i jego 

osiągnięcia 
max 25 pkt 

2. 

Doświadczenie w realizacji programów aktywizacji 

społeczno - zawodowej osób narażonych na 

wykluczenie społeczne, w szczególności premiowane 

będzie doświadczenie w aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych 

bezdomnością (min. 5 lat) 

max 25 pkt 

3. 

Doświadczenie w realizacji projektów 

finansowanych z EFS, w szczególności projektów 

systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII 

POKL 

max 15 pkt 

4. 

Zasoby, którymi podmiot dysponuje, w 

szczególności: 

a. zdolności organizacyjne, 

b. doświadczona kadra mogąca sprawnie zarządzać 

realizowanymi zadaniami, 

c. doświadczona kadra mogąca fachowo realizować 

zadania merytoryczne, 

d. zasoby lokalowe do prowadzenia zajęć dla 

Beneficjentów Ostatecznych na terenie Gdańska 

max 25 pkt 

5. 

Proponowany harmonogram oraz kosztorys 

przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań 

oraz przewidywane rezultaty ich realizacji 

max 10 pkt 

 
Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz harmonogramem i kosztorysem realizacji 

przewidzianych do przekazania Partnerowi działań mogą składać podmioty będące 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działających w sferze pożytku publicznego, 

posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainteresowane udziałem w realizacji projektu. 

 

Zakłada się powierzenie całości wyżej wymienionych zadań jednemu Partnerowi. Poprzez 

partnerstwo należy rozumieć wspólną realizację projektu przez beneficjenta i partnerów. 

Zgodnie z zapisami art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) partnerami w projekcie są: 

„podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

realizujące wspólnie projekt”. 

 

Warunkiem zawarcia umowy o realizację działań w projekcie „Systematycznie do celu” 

z wyłonionym w otwartym naborze partnerem, jest akceptacja realizacji projektu  

w 2011 r. w ramach partnerstwa, przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego jako 

Instytucji Pośredniczącej. 
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Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą -  

z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A (z dopiskiem „Systematycznie do celu”), do 

dnia 14 marca 2011 r. 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: aktualny wyciąg z rejestru (zaświadczenie  

o wpisie do rejestru organizacji działającej w sferze pożytku publicznego); aktualny 

dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających termin złożenia oferty, aktualny statut; sprawozdanie merytoryczne  

i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za 

rok 2009 albo ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za ten okres; 

harmonogram i kosztorys realizacji przewidzianych do przekazania Partnerowi działań; 

wykaz i cv kluczowych ekspertów - 2 osób, wykaz i cv kadry zarządzającej - 1 osoba, których 

udział jest planowany w realizacji projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne 

oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji 

niniejszego projektu. 

Wyniki naboru ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz jego 

publikację na stronach internetowych www.gdansk.pl, www.bip.gdansk.pl, www.mops.gda.pl 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


