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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 251/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań  

z zakresu pomocy społecznej w roku 2011 
 

podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  

poz. 1362 ze zm.), 

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

(t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

 
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, 

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej mogą składać oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

2. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom, o których mowa  

w ust. 1, odbywa się na zasadzie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i przeprowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku. 

3. Konkurs obejmuje następujące zadanie: 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami 

funkcjonowania projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika 

Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, dla: 

3.1 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie asystenta 

osobistego, zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Sitowie 45 – termin 

realizacji zadania: 15 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem,  

że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec przesunięciu i jest uzależniona 

od terminu przekazania budynków przez Prezydenta Miasta Gdańska – planowana 

kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji podzadania – 

106.000,00 zł; 

3.2 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 

psychologicznego, zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Sitowie 29 – 

termin realizacji zadania: 15 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec przesunięciu  

i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez Prezydenta Miasta 

Gdańska – planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 

realizacji podzadania – 82.000,00 zł; 

3.3 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej  

i zatrudnienie pracownika socjalnego, zadanie będzie realizowane w budynku 

przy ul. Sitowie 47 - termin realizacji zadania: 15 kwietnia 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może 

ulec przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 
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Prezydenta Miasta Gdańska – planowana kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji podzadania – 106.000,00 zł; 

3.4 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - konsultacyjnego dla matek  

z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego, zadanie będzie realizowane w budynku 

przy ul. Sitowie 25 - termin realizacji zadania: 15 kwietnia 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może 

ulec przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska – planowana kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji zadania – 106.000,00 zł. 

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2011 

winien: 

4.1. złożyć ofertę wyłącznie na formularzu udostępnionym przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gdańsku, który należy wypełnić czytelnie z zachowaniem 

układu i kolejności rubryk; 

4.2. dołączyć do oferty niżej wymienione załączniki: 

4.2.1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez 

niego działalności (ważny 6 miesięcy od daty uzyskania), 

4.2.2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu - statut, 

4.2.3. sprawozdanie finansowe (zawierające m.in. bilans, rachunek zysków i strat, 

informację dodatkową) i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły 

rok (w przypadku krótszej działalności - za okres tej działalności), 

4.2.4. wykaz podobnych zadań zrealizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich  

2 lat wraz z ewentualnymi rekomendacjami (w przypadku dotychczasowej 

krótszej działalności - za okres tej działalności), 

4.2.5. dodatkowe, wymagane w szczegółowych specyfikacjach zadań; 
4.3. zapoznać się i przestrzegać przy realizacji zadania Katalogu kosztów 

kwalifikowanych stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia 

dostępnego w wersji elektronicznej na stronach internetowych: 

www.bip.gdansk.pl i www.mops.gda.pl. 

5. Komisja Konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym 

przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych 

podmiotowi. 

6. Formularze ofert wraz z informacją o wymaganych załącznikach są dostępne  

w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz w wersji 

elektronicznej na stronach internetowych: www.gdansk.pl, www.bip.gdansk.pl  

i www.mops.gda.pl lub pisząc na adres: wspolpracazngo@mops.gda.pl. Osobą 
upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadań jest: p. Ewa Wołczak, Wydział 

Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Dyrekcyjna 5,  

tel. 58/342-31-61, w kwestiach związanych z organizacją konkursu - p. Marcin Zawisza 

Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58/300-51-20 w. 147 i p. Maria Bielska, Wydział Organizacji  

i Rozwoju, ul. Leczkowa 1a tel. 58/342-31-62 oraz w kwestiach dotyczących 

budynków, w których będą realizowane zadania – p. Alina Nalewajko Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego tel. 58/323-61-83. 

7. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie  

w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym 
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terminie do dnia 25 marca 2011 roku do godziny 15.30 (z adnotacją „Konkurs – 

Osiedle Sitowie Nr ……. - z wpisanym numerem podzadania”) w Kancelarii 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A 

(pokój nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A. 

UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć do Kancelarii 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 25 marca 2011 r. (nie decyduje data 

stempla pocztowego). 
8. Oferty złożone w terminie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej podlegają 

procedurze uzupełniania braków formalnych. 

9. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 

9.1 uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy oferta nie 

została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania 

zobowiązań majątkowych; 

9.2. złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo 

do zaciągania zobowiązań majątkowych; 

9.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę 
uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 

9.4. uzupełnienia o sprawozdania merytorycznego i finansowego. 

10. Po zamieszczeniu w terminie do 1 kwietnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz na 

stronie internetowej www.gdansk.pl, www.bip.gdansk.pl i www.mops.gda.pl listy 

ofert zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może  

w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. 

11. W przypadku nie usunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie 

odrzucona z przyczyn formalnych. 

12. Oferty spełniające warunki formalne zostają przekazane do oceny pod względem 

merytorycznym. 

13. Przy rozpatrywaniu ofert, w szczególności: 

13.1. dokonuje się oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot 

uprawniony; 

13.2. uwzględnia się zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania  

i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować 
zadanie; 

13.3. dokonuje się oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji 

zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania; 

13.4. uwzględnia się zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo 

pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy  

i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; 

13.5. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi 

uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 

13.6. uwzględnia się wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 

14. Komisja Konkursowa przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska propozycję co do 

wyboru ofert na realizację zadania. Prezydent Miasta Gdańska powinien podjąć decyzję 
o wyborze ofert na realizację zadania oraz o kwocie dotacji na rok 2011, bądź  
o nierozstrzygnięciu konkursu w terminie do 14 kwietnia 2011 roku na podstawie 

protokołu prac Komisji Konkursowej z zastrzeżeniem ust. 23. 
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15. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie: 

15.1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu; 

15.2. zakupu nieruchomości; 

15.3. kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego; 

15.4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości  

o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, 
powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych; 

15.5. działalności politycznej lub religijnej; 

15.6. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,  

z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne  

w zakresie wykraczającym poza uprawienia wynikające z przepisów  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

15.7. kosztów wymienionych w punkcie 8 „Katalogu kosztów kwalifikowanych” 

stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia. 

16. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz  

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

w terminie do 30 dni od momentu podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

17. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostaje niezwłocznie poinformowany o tym w formie 

pisemnej. 

18. W przypadku nie zawarcia umowy z wybranym podmiotem z przyczyn niezależnych od 

Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydent może wybrać inny podmiot, którego oferta była 

przedmiotem prac Komisji Konkursowej. 

19. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania następuje na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a podmiotem, którego oferta 

została wybrana. 

20. Zadania wymienione w części I niniejszego ogłoszenia, zlecone będą na zasadzie 

dofinansowania. W przypadku dofinansowania wysokość dotacji, o którą ubiega się 
wnioskodawca, może wynosić maksymalnie do 99 % wartości projektu, a rozliczenie 

wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie następować będzie w każdym 

przypadku poprzez przedstawienie wykazu faktur z opisem rodzaju poniesionego 

kosztu. Środki dotacyjne będą rozliczane poprzez dołączone do sprawozdań 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów 

wymagane przez Zleceniodawcę. 
21. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków 

finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie 

oraz w Katalogu kosztów kwalifikowanych stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszego 

Zarządzenia. Powyższe dotyczy także przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, 

których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek 

bankowych od przekazanych środków. 

22. Do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, opłacanych  

ze środków pochodzących z dotacji, podmiot zobowiązuje się stosować przepisy prawa 

zamówień publicznych. 

23. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, 

zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym 
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przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji,  

co do rozstrzygnięcia konkursu. 

24. Specyfikacja podzadań: 

24.1. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 osób  

z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie 

asystenta osobistego, zgodnie z zasadami funkcjonowania projektu „Osiedle 

Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska, podzadanie będzie realizowane w budynku 

przy ul. Sitowie 45 – planowana kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji podzadania – 106.000,00 zł 

24.1.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel 

operacyjny Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2015: 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9; 5.1.1; 5.1.2; 7.4.1; 

7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 

24.1.2. Termin realizacji podzadania: 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

24.1.3. Zakres podzadania: 
Zabezpieczenie miejsc hostelowych czasowego pobytu  

w budynku przy ul. Sitowie 45 oraz prowadzenie na rzecz projektu 

pracowni rękodzieła i zatrudnienie asystenta osobistego. Działania 

wspierające proces usamodzielniania mieszkańców we współpracy  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz innymi 

instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym w oparciu m.in.  

o kontrakty socjalne opracowywane przez pracowników socjalnych 

MOPS w Gdańsku przy współudziale organizacji pozarządowej; 

24.1.3.1. Adresaci usługi: 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, wytypowane przez 

organizację pozarządową oraz skierowane przez MOPS  

w Gdańsku. 

24.1.3.2. Zakres świadczeń: 
− zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu, 

− prowadzenie pracowni rękodzieła, 

− zatrudnienie asystenta osobistego dla uczestników, 

− realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu  

(wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej 

oraz częściowe zapewnienie wyżywienia), 

− udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych (wsparcie prawne, psychologiczne itp.), 

− umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie 

sprawności aktywności, zabezpieczenie potrzeb 

kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 

rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne 

formy aktywizacji, 
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− zapewnienie treningu samodzielności (wraz z treningiem 

ekonomicznym) przy udziale odpowiednich specjalistów  

m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się na 

terenie Osiedla, w tym próba zatrudnienia poprzez 

pozyskanie zleceń spoza Osiedla, 

− prowadzenie na rzecz całego Osiedla (4 domy) 

poradnictwa, takiego jak określone w zadaniu, 

− rozwijanie umiejętności manualnych uczestników, 

− nabywanie umiejętności sprzedaży własnych wyrobów, 

− pozyskiwanie zleceń na wyroby pracowni spoza Osiedla. 

24.1.3.3. Warunki lokalowe: 

- zgodnie z zawartą umową przekazującą budynek, 

- istnieje potencjalne zagrożenie, że w budynku przy  

ul. Sitowie 45 wystąpi konieczność rozbiórki nielegalnie 

wybudowanej parterowej przybudówki – w budynku tym 

konieczne będzie odtworzenie zdemontowanej instalacji 

grzewczej, 

- koniecznym jest dokonanie oględzin poszczególnych 

budynków pod względem zapoznania się ze stanem 

technicznym budynków i dokonania oceny ich 

przydatności do planowanej działalności – koszty 

niezbędnego przystosowania tych budynków do 

działalności obciążają przyszłego użytkownika, 

- oddanie budynków w użyczenie następuje wyłącznie na 

cele związane z realizacją zleconego zadania, objętego 

konkursem - podmiot wyłoniony w konkursie 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych 

oraz regulowania opłat z tytułu podatku od nieruchomości, 

- podmiot ten zobowiązany będzie również do: 

� zapewnienia utrzymania w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym użyczonych nieruchomości  

i innych składników majątkowych przynależnych do 

nieruchomości (garaże, szklarnie, obiekty gospodarcze, 

ogrodzenia itp.) – poprzez wykonywanie konserwacji  

i remontów bieżących, 

� udostępniania użyczonych budynków w celu 

przeprowadzenia przez Gdański Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych przeglądów wynikających z przepisów 

Prawa budowlanego. 

24.1.3.4. Inne: 

- ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie 

funkcjonowania projektu, działań integracyjnych  

w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych uczestników, 

- prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami 

obecności, ewaluacja podjętych działań na rzecz 

przygotowania uczestników do pracy w spółdzielni 

socjalnej i na otwartym rynku pracy), 
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- określenie zasad prowadzenia pracowni  

z wyszczególnieniem działalności na rzecz całego Osiedla; 

24.2. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, dla 6 osób  

z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 

psychologicznego, zgodnie z zasadami funkcjonowania projektu „Osiedle 

Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska, podzadanie będzie realizowane w budynku 

przy ul. Sitowie 29 – planowana kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji podzadania – 82.000,00 zł 
24.2.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, szczegółowy i operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 
2015: 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9; 5.1.1; 5.1.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 

7.7.3; 

24.2.2. Termin realizacji podzadania: 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

24.2.3. Zakres podzadania: 

Zabezpieczenie miejsc hostelowych czasowego pobytu w budynku przy 

ul. Sitowie 29 oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej 

i poradnictwa psychologicznego. Działania wspierające proces 

usamodzielniania mieszkańców we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz innymi instytucjami, organizacjami 

i środowiskiem lokalnym w oparciu m.in. o kontrakty socjalne 

opracowywane przez pracowników socjalnych MOPS w Gdańsku przy 

współudziale organizacji pozarządowej; 

24.2.3.1. Adresaci usługi: 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, wytypowane przez 

organizację pozarządową oraz skierowane przez MOPS  

w Gdańsku  

24.2.3.2. Zakres świadczeń: 
- zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu, 

- prowadzenie pracowni remontowej, 

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego  

dla uczestników projektu, 

- realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu  

(wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej 

oraz częściowe zapewnienie wyżywienia), 

- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych (wsparcie prawne, psychologiczne itp.), 

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie 

sprawności aktywności, zabezpieczenie potrzeb 

kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 

rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne 

formy aktywizacji, 



 8 

- zapewnienie treningu samodzielności (wraz z treningiem 

ekonomicznym) przy udziale odpowiednich specjalistów 

m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się na 

terenie Osiedla, w tym próba zatrudnienia poprzez 

pozyskanie zleceń spoza Osiedla, 

- prowadzenie na rzecz całego Osiedla (4 domy) 

poradnictwa, takiego jak określone w zadaniu, 

- przeprowadzanie drobnych prac remontowych w domach 

należących do Osiedla, 

- pozyskiwanie zleceń na usługi pracowni spoza Osiedla. 

24.2.3.3. Warunki lokalowe: 

- zgodnie z zawartą umową przekazującą budynek, 

- koniecznym jest dokonanie oględzin poszczególnych 

budynków pod względem zapoznania się ze stanem 

technicznym budynków i dokonania oceny ich 

przydatności do planowanej działalności – koszty 

niezbędnego przystosowania tych budynków do 

działalności obciążają przyszłego użytkownika, 

- oddanie budynków w użyczenie następuje wyłącznie na 

cele związane z realizacją zleconego zadania, objętego 

konkursem - podmiot wyłoniony w konkursie 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych 

oraz regulowania opłat z tytułu podatku od nieruchomości, 

- podmiot ten zobowiązany będzie również do: 

� zapewnienia utrzymania w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym użyczonych nieruchomości  

i innych składników majątkowych przynależnych do 

nieruchomości (garaże, szklarnie, obiekty gospodarcze, 

ogrodzenia itp.) – poprzez wykonywanie konserwacji  

i remontów bieżących, 

� udostępniania użyczonych budynków w celu 

przeprowadzenia przez Gdański Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych przeglądów wynikających z przepisów 

Prawa budowlanego. 

24.2.3.4. Inne: 

- ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie 

funkcjonowania projektu, działań integracyjnych  

w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych uczestników, 

- prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami 

obecności, ewaluacja podjętych działań na rzecz 

przygotowania uczestników do pracy w spółdzielni 

socjalnej i na otwartym rynku pracy), 

- określenie zasad prowadzenia pracowni  

z wyszczególnieniem działalności na rzecz całego Osiedla. 

24.3. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 bezdomnych matek 

i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz 

projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie pracownika 

socjalnego, zgodnie z zasadami funkcjonowania projektu „Osiedle Sitowie” 
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stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdańska, podzadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Sitowie 

47 – planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 

podzadania – 106.000,00 zł 
24.3.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel 

operacyjny Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2015: 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9; 5.1.1; 5.1.2; 7.4.1; 

7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 

24.3.2. Termin realizacji podzadania: 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska; 

24.3.3. Zakres podzadania: 

Zabezpieczenie miejsc hostelowych czasowego pobytu w budynku przy 

ul. Sitowie 47 oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – 

porządkowej i zatrudnienie pracownika socjalnego. Działania 

wspierające proces usamodzielniania mieszkańców we współpracy  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz innymi 

instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym w oparciu  

m.in. o kontrakty socjalne opracowywane przez pracowników socjalnych 

MOPS w Gdańsku przy współudziale organizacji pozarządowej; 

24.3.3.1 Adresaci usługi: 

Bezdomne matki z dziećmi, wytypowane przez organizację 
pozarządową oraz skierowane przez MOPS w Gdańsku. 

24.3.3.2 Zakres świadczeń: 
- zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu, 

- prowadzenie pracowni ogrodniczo – porządkowej, 

- zatrudnienie pracownika socjalnego, 

- realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu 

(wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej 

oraz częściowe zapewnienie wyżywienia), 

- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych (wsparcie prawne, psychologiczne itp.), 

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie 

sprawności aktywności, zabezpieczenie potrzeb 

kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 

rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne 

formy aktywizacji, 

- zapewnienie treningu samodzielności (wraz z treningiem 

ekonomicznym) przy udziale odpowiednich specjalistów 

m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się na 

terenie Osiedla, w tym próba zatrudnienia poprzez 

pozyskanie zleceń spoza Osiedla, 

- prowadzenie na rzecz całego Osiedla (4 domy) 

poradnictwa, takiego jak określone w zadaniu, 

- prowadzenie prac ogrodniczo – porządkowych na terenie 

Osiedla, 
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- pozyskiwanie zleceń na wyroby i usługi pracowni spoza 

Osiedla, 

24.3.3.3. Warunki lokalowe: 

- zgodnie z zawartą umową przekazującą budynek, 

- koniecznym jest dokonanie oględzin poszczególnych 

budynków pod względem zapoznania się ze stanem 

technicznym budynków i dokonania oceny ich 

przydatności do planowanej działalności – koszty 

niezbędnego przystosowania tych budynków do 

działalności obciążają przyszłego użytkownika, 

- oddanie budynków w użyczenie następuje wyłącznie na 

cele związane z realizacją zleconego zadania, objętego 

konkursem - podmiot wyłoniony w konkursie 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych 

oraz regulowania opłat z tytułu podatku od nieruchomości, 

- podmiot ten zobowiązany będzie również do: 

� zapewnienia utrzymania w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym użyczonych nieruchomości  

i innych składników majątkowych przynależnych do 

nieruchomości (garaże, szklarnie, obiekty gospodarcze, 

ogrodzenia itp.) – poprzez wykonywanie konserwacji  

i remontów bieżących, 

� udostępniania użyczonych budynków w celu 

przeprowadzenia przez Gdański Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych przeglądów wynikających z przepisów 

Prawa budowlanego. 

24.3.3.4. Inne: 

- ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie 

funkcjonowania projektu, działań integracyjnych  

w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych uczestników, 

- prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami 

obecności, ewaluacja podjętych działań na rzecz 

przygotowania uczestników do pracy w spółdzielni 

socjalnej i na otwartym rynku pracy), 

- określenie zasad prowadzenia pracowni  

z wyszczególnieniem działalności na rzecz całego Osiedla. 

24.4. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 bezdomnych matek  

i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz 

projektu punktu opiekuńczo - konsultacyjnego dla matek z dziećmi  

i poradnictwa pedagogicznego, zgodnie z zasadami funkcjonowania projektu 

„Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1  

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, podzadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 25 – planowana kwota środków przeznaczonych 

na dofinansowanie realizacji podzadania – 106.000,00 zł 
24.4.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel 

operacyjny Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2015: 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9; 5.1.1; 5.1.2; 7.4.1; 

7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 
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24.4.2. Termin realizacji podzadania: 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska; 

24.3.1 Zakres podzadania: 
Zabezpieczenie miejsc hostelowych czasowego pobytu w budynku przy 

ul. Sitowie 25 oraz prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - 

konsultacyjnego dla matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego. 

Działania wspierające proces usamodzielniania mieszkańców  

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku 

oraz innymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym w 

oparciu m.in. o kontrakty socjalne opracowywane przez pracowników 

socjalnych MOPS w Gdańsku przy współudziale organizacji 

pozarządowej; 

24.4.3.1. Adresaci usługi: 

Bezdomne matki z dziećmi, wytypowane przez organizację 
pozarządową oraz skierowane przez MOPS w Gdańsku. 

24.4.3.2. Zakres świadczeń: 
- zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu, 

- prowadzenie punktu opiekuńczo - konsultacyjnego dla 

matek z dziećmi, 

- prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, 

- realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu  

(wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej 

oraz częściowe zapewnienie wyżywienia), 

- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych (wsparcie prawne, psychologiczne itp.), 

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie 

sprawności aktywności, zabezpieczenie potrzeb 

kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 

rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne 

formy aktywizacji, 

- zapewnienie treningu samodzielności (wraz z treningiem 

ekonomicznym) przy udziale odpowiednich specjalistów 

m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się na 

terenie Osiedla, w tym próba zatrudnienia poprzez 

pozyskanie zleceń spoza Osiedla, 

- prowadzenie na rzecz całego Osiedla (4 domy) 

poradnictwa, takiego jak określone w zadaniu, 

- diagnozowanie problemów wychowawczych uczestników 

projektu, 

- pomoc w prowadzaniu i wdrażaniu pożądanych zmian  

w procesie wychowawczym, 

- organizacja czasu wolnego dzieci uczestników projektu; 

24.4.3.3. Warunki lokalowe: 

- zgodnie z zawartą umową przekazującą budynek, 
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- koniecznym jest dokonanie oględzin poszczególnych 

budynków pod względem zapoznania się ze stanem 

technicznym budynków i dokonania oceny ich 

przydatności do planowanej działalności – koszty 

niezbędnego przystosowania tych budynków  

do działalności obciążają przyszłego użytkownika, 

- oddanie budynków w użyczenie następuje wyłącznie na 

cele związane z realizacją zleconego zadania, objętego 

konkursem - podmiot wyłoniony w konkursie 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych 

oraz regulowania opłat z tytułu podatku od nieruchomości, 

- podmiot ten zobowiązany będzie również do: 

� zapewnienia utrzymania w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym użyczonych nieruchomości  

i innych składników majątkowych przynależnych do 

nieruchomości (garaże, szklarnie, obiekty gospodarcze, 

ogrodzenia itp.) – poprzez wykonywanie konserwacji  

i remontów bieżących, 

� udostępniania użyczonych budynków w celu 

przeprowadzenia przez Gdański Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych przeglądów wynikających z przepisów 

Prawa budowlanego. 

24.4.3.4. Inne: 
- ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie 

funkcjonowania projektu, działań integracyjnych  

w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych uczestników, 

- prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami 

obecności, ewaluacja podjętych działań na rzecz 

przygotowania uczestników do pracy w spółdzielni 

socjalnej i na otwartym rynku pracy), 

- określenie zasad prowadzenia pracowni  

z wyszczególnieniem działalności na rzecz całego Osiedla. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


