
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 627/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 10 maja 2011 r. 

 

P R E Z Y D E N T  M I A S T A  G D A Ń S K A  

z  s i e d z i b ą  w  G d a ń s k u ,  u l .  N o w e  O g r o d y  8 / 1 2  
 

Na podstawie przepisów: 

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

poz. 1362 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.), 

• 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), 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert 
 

na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 

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

podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku 

publicznego w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wyżej określonym 

organizacjom, odbywa się na zasadzie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i przeprowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gdańsku. 

I. Konkurs obejmuje następujące zadania: 

1. Prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych 
Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2011 roku – 63 500,00 zł. 

2. Realizacja działań mających na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, osób  

w podeszłym wieku oraz członków ich rodzin w zakresie tworzenia 

warunków oparcia społecznego w środowisku 
Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. - 15 grudnia 2011 r. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2011 roku – 50 000,00 zł. 

3. Realizacja zadań zleconych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),  

w związku z § 1 pkt 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, 

poz. 172): 
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3.1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

3.2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach 
Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. - 15 grudnia 2011 r. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2011 roku – 150 000,00 zł. 

4. Zorganizowanie VI Miejskiego Balu Seniora. 
Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2011 r. - 15 października 2011 r. z tym, że 

Bal Seniora powinien się odbyć w terminie pomiędzy 30 września 2011 r.  

a 7 października 2011 r. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2011 roku – 25 000,00 zł. 

II. Warunki konkursu: 
1. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie  

w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 3 czerwca 2011 roku do godziny 15.30 (z adnotacją „Konkurs – zadanie 

nr …….”) 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 3 czerwca 2011 r. (nie decyduje data 

stempla pocztowego). 
2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie: 

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

2.2. zakupu nieruchomości; 

2.3. kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego; 

2.4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości  

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

2.5. działalności politycznej lub religijnej; 

2.6. 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. 

3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Kancelarii Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój nr 11),  

tel. 58/520-70-00. Formularze ofert zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 

poz. 25) wraz z informacją o wymaganych załącznikach są dostępne w Kancelarii 

MOPS oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.mops.gda.pl lub 

pisząc na adres: wspolpracazngo@mops.gda.pl. Osobą upoważnioną do udzielania 

wyjaśnień w zakresie zadania nr 1 jest p. Ewa Zając, Wydział Pomocy Dziecku  
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i Rodzinie, ul. Powstańców Warszawskich 25, tel. 58/326-50-70, w zakresie zadań  

nr 2, 3 i 4 jest p. Maciej Bylicki, Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58/305-43-24 lub 58/300-51-10 w kwestiach 

związanych z organizacją konkursu – p. Elżbieta Jastrzębska-Złotoś i p. Maria Bielska, 

Wydział Organizacji i Rozwoju, ul. Leczkowa 1a, tel. 58/342-31-62. 

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2011 winien: 

4.1. złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) 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. dodatkowe, wymagane w szczegółowej specyfikacji zadania; 

4.3. zapoznać się i przestrzegać przy realizacji zadania katalogu kosztów 

kwalifikowanych stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia 

dostępnego w wersji elektronicznej na stronach internetowych: 

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

5. Oferty na realizację wyżej określonych zadań  złożone w terminie podlegają procedurze 

uzupełniania braków formalnych. 

6. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 

6.1. uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy oferta nie 

została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania 

zobowiązań majątkowych; 

6.2. złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo  

do zaciągania zobowiązań majątkowych; 

6.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby 

uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 

6.4. uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

7. Po zamieszczeniu w terminie do 8 czerwca 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 podlegających uzupełnieniu, organizacja może  

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

8. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie 

odrzucona z przyczyn formalnych. 
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9. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod 

względem merytorycznym, przedstawiane są przez Komisję Konkursową do wyboru 

Prezydentowi Miasta Gdańska. 

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

przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych 

podmiotowi. 

11. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 

11.1. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę; 
11.2. deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie; 

11.3. przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w relacji do zakresu rzeczowego 

zadania; 

11.4. 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; 

11.5. analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim; 

11.6. rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie 

poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia; 

11.7. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 

12. Komisja Konkursowa przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska propozycję co do 

wyboru ofert na realizację zadania. 

13. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,  

w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do 

rozstrzygnięcia konkursu. 

14. Zadanie wymienione w części I niniejszego ogłoszenia, zlecone będzie 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 

wymaganych przez Zleceniodawcę. 
15. Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o wyborze ofert na realizację ogłaszanych 

zadań oraz o przyznaniu dotacji, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu  

w terminie do 30 czerwca 2011 roku na podstawie protokołu prac komisji konkursowej,  

z zastrzeżeniem ust. 13. 

14. 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 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska, nie 

później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia konkursu. 

15. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, jest niezwłocznie powiadamiany o tym  

w formie pisemnej. 

16. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa 

wnioskowała - złożona oferta jest wiążąca. W przypadku przyznania dotacji w kwocie 

mniejszej od wnioskowanej warunki realizacji zadania ustalone będą w drodze 

porozumienia na podstawie zaktualizowanego, dostosowanego harmonogramu  

i kosztorysu złożonego przez podmiot, którego oferta została wybrana do realizacji, 

mając na uwadze treść oferty, kwotę przyznanej dotacji oraz obowiązujące lub 
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wypracowane standardy realizacji zadania danego typu i zostaną umieszczone  

w umowie na realizację zadania. 

17. W przypadku niezawarcia umowy z wybranym podmiotem z przyczyn niezależnych od 

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

przedmiotem prac Komisji Konkursowej. 

16. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania następuje na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a podmiotem, którego oferta 

została wybrana. 

17. 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 5 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. Zobowiązany jest także  stosować przepisy 

prawa zamówień publicznych do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót 

budowlanych, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji. 

III. Specyfikacja zadania: 

1. Prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2011 roku – 63 500,00 zł. 

1.1 Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.3. 

1.2 Termin realizacji podzadania: 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. 

1.3 Zakres zadania: - zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1701 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm.), a w szczególności: 

1.3.1 przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz 

rodzinnych wywiadów środowiskowych, dot. osób zgłaszających gotowość 
przysposobienia dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej albo kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej – szkolenia 

rodzin zastępczych, adopcyjnych, kandydatów na rodzinne placówki, w tym 

pozyskiwanych we własnym zakresie na potrzeby Miasta Gdańska z terenu 

Miasta Gdańska jak i innych powiatów, szkolenie rodzin zastępczych 

spokrewnionych zgłaszanych przez MOPS w Gdańsku; 

1.3.2 wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie 

szkolenia dla rodzin zastępczych według wzoru określonego  

w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r.  

w sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, 

poz. 1701 z późn. zm.) – pozyskanych dla Miasta Gdańska; 

1.3.3 wydawanie kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii  

o spełnianiu przez nich warunków, a kandydatom do prowadzenia placówek 

rodzinnych opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania (kopia dla 

MOPS) – pozyskanych dla Miasta Gdańska; 

1.3.4 prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego  

i prawnego dla rodzin zastępczych, rodzin przysposabiających  

i rodziców biologicznych dzieci z terenu Miasta Gdańska umieszczonych  

w rodzinach zastępczych i placówkach rodzinnych; 
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1.3.5 działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin 

przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych – pozyskiwanie 

kandydatów na prowadzenie wyżej wymienionych form zastępczego 

środowiska rodzinnego, we współpracy z MOPS w Gdańsku na potrzeby 

Miasta Gdańska; 

1.3.6 współpraca z rodziną naturalną, zastępczą oraz przysposabiającą  
w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem, w tym diagnoza 

pedagogiczna i psychologiczna dzieci i rodzin, problemów wychowawczych 

w rodzinie, problemów związanych z rozwojem dziecka, prowadzenie 

terapii rodzinnej, prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyjnych dla 

rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych z terenu Miasta Gdańska jak 

i dla rodzin z terenu innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu 

Miasta Gdańska, w tym również rodzin kierowanych przez MOPS  

w Gdańsku; 

1.3.7 objęcie pomocą terapeutyczną usamodzielniających się wychowanków 

rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, zgodnie ze zgłoszeniami dokonywanymi przez MOPS  

w Gdańsku; 

1.3.8 współpraca z sądami, odpowiednimi jednostkami systemu pomocy 

społecznej, w tym z Wydziałem Pomocy Dziecku i Rodzinie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, szpitalami, placówkami 

rodzinnymi itp. w zakresie zabezpieczenia interesów dziecka 

potrzebującego pomocy, szczególnie poprzez powiadamianie sądu 

opiekuńczego o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu 

postępowania opiekuńczego, sporządzaniu opinii w sprawach  

dot. umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej 

lub w placówce rodzinnej dla potrzeb Miasta Gdańska; 

1.3.9 współpraca z dyrektorem placówki rodzinnej w zakresie sporządzania 

indywidualnego planu pracy z dzieckiem, sporządzania okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczanego w danej placówce oraz dokonywania oceny 

zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej. 

1.4 Dodatkowe wymagania kadrowe: 

1.4.1 dyrektorem niepublicznego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego może być 
osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika lub 

psychologia albo studia magisterskie na innym kierunku uzupełnione 

studiami podyplomowymi w zakresie psychologii lub pedagogiki i posiada 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa  

w art. 122 ustawy o pomocy społecznej oraz co najmniej trzyletni staż pracy  

w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub 

pracę z rodziną; 
1.4.2 zatrudnienie pracownika socjalnego do przeprowadzania rodzinnych 

wywiadów środowiskowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków 

adopcyjno - opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1701 z późn. zm.). 

1.5 Wymagana dodatkowa dokumentacja zgodna z zapisami: 

1.5.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 

1.5.2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005r.  

w sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, 

poz. 1701 z późn. zm.); 



 7 

1.5.3 art. 78 ust. 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, 

poz. 733), 

1.5.4 art. 83 ust. 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania  

i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz 

stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych  

w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych,  

a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz. 2293); 

1.5.5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.  

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, 

poz. 672 z późn. zm.); 

1.5.6 potwierdzenia wpisu ośrodka adopcyjno – opiekuńczego do rejestru 

Wojewody i decyzji Ministra Polityki Społecznej zatwierdzającej program 

szkolenia rodzin zastępczych. 

2. Realizacja działań mających na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, osób w podeszłym 

wieku oraz członków ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia 

społecznego w środowisku. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2011 roku – 50 000,00 zł. 

2.2 Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.1.3, 

3.3, 7.3.4. 

2.3 Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. – 15 grudnia 2011 r. 

2.4 Dodatkowe wymagania, w tym kadrowe: informacja na temat kwalifikacji kadry, 

zadania powinny być realizowane przez kadrę posiadającą przygotowanie do 

pracy z osobami danego typu niepełnosprawności. 

3. Realizacja zadań zleconych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 5 i 9 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r.  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172): 

3.1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

3.2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2011 roku – 150 000,00 zł. 

3.3 Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. – 15 grudnia 2011 r. 

3.4 Dodatkowe wymagania: 

3.4.1 W przypadku udzielenia dotacji na realizację zadania, wkładem własnym 

podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł 

przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki PFRON, bez 

względu na podmiot udzielający pomocy, 
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3.4.2 Beneficjentami programu mogą być tylko i wyłącznie osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednimi dokumentami. 

3.4.3 Dodatkowe wymagania, w tym kadrowe: informacja na temat kwalifikacji 

kadry, zadania powinny być realizowane przez kadrę posiadającą 
przygotowanie do pracy z osobami danego typu niepełnosprawności. 

4. Zorganizowanie VI Miejskiego Balu Seniora. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2011 roku – 25 000,00 zł. 

4.1 Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 3.3.3, 

7.7.3. 

4.2 Termin realizacji zadania: 1 lipca 2011 r. - 15 października 2011 r. z tym, że Bal 

Seniora powinien się odbyć w terminie pomiędzy 30 września 2011 r.  

a 7 października 2011 r. - do uzgodnienia z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdańsku. Bal powinien trwać od godz. 18.00 do  

godz. 24.00. 

4.3 Miejsce realizacji zadania: restauracja w Gdańsku. Lokal powinien być 
umiejscowiony na terenie o dogodnym dojeździe różnymi środkami komunikacji 

miejskiej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z zabezpieczeniem 

odpowiedniego metrażu - pozwalającego na dogodne rozstawienie stołów 

konsumpcyjnych tylko na salach konsumpcyjnych oraz wydzielonym miejscem 

do tańczenia.  

4.4 Zakres zadania: 

4.4.1 Zabezpieczenie lokalu dla co najmniej 240 uczestników przedsięwzięcia,  

tj.: mieszkańców i uczestników domów pomocy społecznej, rodzinnych 

domów pomocy, dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych, klubów 

seniora, seniorów wytypowanych przez organizacje pozarządowe 

działających na rzecz osób starszych działających na terenie Miasta 

Gdańska. 

4.4.2 Zabezpieczenie poczęstunku podczas imprezy, w tym co najmniej: 

- jednego posiłku ciepłego, dania głównego oraz przekąsek, 

- napojów ciepłych tj. kawa, herbata oraz napojów zimnych w ilościach 

dostosowanych do potrzeb uczestników. 

4.4.3 Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań obejmujących: 

- przygotowanie propozycji rozlokowania uczestników, 

- zapewnienie osoby prowadzącej Bal oraz zespołu muzycznego, 

- ustalenie listy uczestników Balu w porozumieniu z MOPS – 

dystrybucja zaproszeń, 
- udokumentowanie fotograficzne imprezy, 

- powiadomienie wybranych mediów (wybrany dziennik, portal, radio  

i TVP3 O/Gdańsk), 

- opracowanie programu Balu, w tym przygotowanie wyborów "Miss  

i Mister Balu" i innych atrakcji. 

4.4.4 Zabezpieczenie nagród dla zwycięzców wyborów "Miss i Mister Balu" oraz 

uczestników innych konkursów. 

4.4.5 Zabezpieczenie opieki medycznej nad uczestnikami imprezy. 

4.4.6 Rozeznanie potrzeb w zakresie transportu uczestników. 

4.5 Dodatkowe wymagania kadrowe: Osoby wytypowane do uczestnictwa  

w organizacji VI Miejskiego Balu powinny wykazywać zdolności organizacyjne  
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i mieć doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym oraz z różnego 

rodzaju niepełnosprawnością. 
4.6 Wymagana dodatkowa dokumentacja: Dokumenty potwierdzające doświadczenie 

w pracy na rzecz osób w wieku starszym i niepełnosprawnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim, w ramach otwartego konkursu ofert jest 

umieszczony na stronach internetowych Miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdańsku. Planowane zadania na 2011 rok ujęte są w Uchwale Nr LIII/1536/10 

Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011” zmienionej 

uchwałą Nr VII/86/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


