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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1389/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 10 października 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

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

• 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 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej, który 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 

 

I. Konkurs obejmuje następujące zadania: 
1. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym  
na otwartym rynku przez podmiot - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. - planowana kwota środków finansowych przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji zadania w 2012 r. – 554 400,00 zł; 
2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

interwencyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na 
otwartym rynku przez podmiot - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r.– planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 683 600,00 zł; 

3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 
dla 8 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku 
przez podmiot - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – 

planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 278 400,00 zł; 

4. Prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: 
A. dla 40 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu: należącym do 

podmiotu/wynajętym na otwartym rynku przez podmiot/z zasobów Miasta 
Gdańska - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – 

planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 312 000,00 zł; 
B. dla 36 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu: należącym do 

podmiotu/wynajętym na otwartym rynku przez podmiot/z zasobów Miasta 
Gdańska - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – 
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planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 280 800,00 zł; 
5. Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo –

wychowawczej typu socjalizacyjnego poza terenem Miasta Gdańska w lokalu 
będącym w dyspozycji podmiotu - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 36 000,00 zł; 

6. Prowadzenie Poradni Psychologicznego Wspierania Rodziny - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 80 000,00 zł; 

7. Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno - pedagogicznych i wydawanie opinii 
diagnostycznych (na terenie placówek) na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej 
opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 120 000,00 zł; 

8. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w lokalu przy ul. Hallera 115 
będącym w zasobach Miasta Gdańska - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 

31 grudnia 2012 r.– planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 115 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od 

zakresu zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r.; 

9. Poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Miasta Gdańska - termin 

realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 10 000,00 zł; 

10. Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 10 000,00 zł; 

11. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia 
jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 189 000,00 zł; 

12. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok. 150 osób  
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - termin realizacji zadania:  

1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na 

finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 1 500 000,00 zł. Kwota dotacji może 

ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyznanych 

przez Pomorski Urząd Wojewódzki; 
13. Prowadzenie mieszkań chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – 

planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 57 600,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 

14. Prowadzenie mieszkań chronionych: 
A. dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną - termin realizacji zadania:  

1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona  

na finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 26 400,00 zł; 

B. dla 3 osób chorych psychicznie - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 43 200,00 zł; 
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Kwoty dotacji na ww. zadania mogą ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz 

wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 

15. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy: 
A. dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 221 760,00 zł; 

B. dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, w szczególności  
z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze i Żabianka - termin 

realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 

środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania w 2012 roku –  

277 200,00 zł; 

Kwoty dotacji na ww. zadanie mogą ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz 

wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 

16. Prowadzenie i zapewnienie 53 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. Przewiduje się możliwość prowadzenia ŚDS ze spożywaniem 

gorącego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego (A) lub przyznanego  

w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy 

(B) – planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku:  wariant A - 750 480 zł; wariant B – 763 200 zł. Kwota dotacji na ww. 

zadanie może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków 

przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 

17. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku 
wsparcia - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.– 

planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 156 000,00 zł. Kwota dotacji na ww. zadanie może ulec zmianie  

w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 

2012 r. 
18. Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych - typ 

A w środowiskowym domu samopomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 283 200,00 zł. Kwota dotacji na ww. zadanie może 

ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyjętych do 

budżetu na 2012 r. oraz przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
19. Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy, w szczególności z dzielnic: Przymorze, Zaspa - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 129 000,00 zł. Kwota 

dotacji na ww. zadanie może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz 

wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 
20. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w 3 klubach samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi po 10 osób w każdym - termin realizacji zadania:  

1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na 

finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 128 880,00 zł. Kwota dotacji na ww. 

zadanie może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków 

przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
21. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla: 



 4 

A. 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 
oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie 
asystenta osobistego, domek 45 – termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 112 000 zł; 
B. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 
psychologicznego, domek 29 - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 83 000 zł; 
C. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej  
i zatrudnienie pracownika socjalnego, domek 47 - termin realizacji zadania:  
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona 

na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 112 000 zł; 

D. 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, domek 25 - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 112 000 zł; 

E. 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle 
Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej, domek 
31 - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 

kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 

83 000 zł; 

22. Prowadzenie rehabilitacji społeczno - zawodowej dla 20 osób przygotowującej do 
pracy w podmiotach ekonomii społecznej - termin realizacji zadania:  
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 88 000 zł; 

23. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego  
i posiłku w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla bezdomnych dla  
70 mężczyzn i 5 kobiet w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających 
opieki osób drugich w tym usług pielęgniarskich - termin realizacji zadania:  

1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona  

na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu 26 550 świadczeń  
w 2012 roku – 902 700,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji 

umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

24. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego  
w noclegowni i jednego gorącego posiłku dla średnio 120 mężczyzn dziennie - 

termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 

środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania polegającego  

na zapewnieniu 39 600 świadczeń w 2012 roku – 831 600,00zł. Kwota dotacji może 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

25. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 135 mężczyzn  
w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu  
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45 900 świadczeń w 2012 roku – 1 147 500,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

26. Prowadzenie miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych – prowadzenie 
ogrzewalni dla osób bezdomnych – termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  

31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2012 roku – 40 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

27. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla: 
A. średnio 80 kobiet i dzieci, w tym samotnego rodzica z dziećmi  

w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji 

zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu 

28 400 świadczeń w 2012 roku – 710 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie 

w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

B. średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży - 
termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 

kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania polegającego 

na zapewnieniu 2 130 świadczeń w 2012 roku – 72 420,00 zł. Kwota dotacji może 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 
28. Realizacja projektu pilotażowego Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – 

termin realizacji zadania – 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 

środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 r. –  

364 400,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku 

ze zmianą zakresu zadania. 

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 31 października 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 31 października 2011 r. (nie decyduje 
data stempla pocztowego). 
2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej 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. 
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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 4  

do niniejszego Zarządzenia 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 zadań Nr 1 - 7, 10 - 11 jest p. Ewa 

Zając, tel.: 58/326 50 70, w zakresie zadań Nr 8, 13, 14, 16, 18, 20 jest p. Maciej 

Bylicki, tel.: 58/300 51 10, 20, 30 wew. 138, w zakresie zadań Nr 12, 15, 17, 19 jest  

p. Ewa Bartkowiak, tel.: 58/305 43 24 wew. 141, w zakresie zadania Nr 9 jest  

p. Mirosław Żmudziński, te.l: 58/342 31 66, w zakresie zadań Nr 21 i 22 jest p. Lidia 

Kamińska, tel.: 58/342 31 52, w zakresie zadań Nr 23 – 28 jest p. Aleksandra Hawryluk,  

tel.: 58/342 18 55 wew. 130, w kwestiach związanych z organizacją konkursu –  

p. Marcin Zawisza i p. Ewa Kremer, Zespół Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych, 

ul. Leczkowa 1a, tel. 58/342 31 58. 

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 

winien: 

4.1. złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, 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, 

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

4.2.3. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy 

ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji 

zgodnie ze statutem organizacji), 

4.2.4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających 

ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania 

w imieniu oferenta(-ów), 

4.2.5. dodatkowe, wymagane w szczegółowej specyfikacji zadania; 

4.3. zapoznać się i przestrzegać przy realizacji zadania katalogu kosztów 

kwalifikowanych stanowiącego Załącznik Nr 6 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 podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania 

zobowiązań majątkowych; 

6.2. uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu 

oferenta; 

6.3.  wypełnienia oświadczenia zawartego w końcowej części oferty; 

7. Po zamieszczeniu w terminie do 7 listopada 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 



 7 

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. 

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; 

11.8. ewentualne zaległości w rozliczeniach podatkowych i z tytułu ubezpieczeń 
społecznych. 

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

dofinansowania lub finansowania. 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 powinien podjąć decyzję o wyborze ofert na realizację 

ogłaszanych zadań oraz o przyznaniu dotacji, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu  

w terminie do 30 listopada 2011 roku na podstawie protokołu prac komisji 

konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 13. 

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

później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia konkursu. 

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

w formie pisemnej. 
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18. 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 

wypracowane standardy realizacji zadania danego typu i zostaną umieszczone  

w umowie na realizację zadania. 

19. 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. 

20. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania następuje na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a podmiotem, którego oferta 

została wybrana. 

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 6 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 całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym  
na otwartym rynku przez podmiot 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 554 400,00 zł. 
1.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.2.4. 

1.2. Termin realizacji podzadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

1.3. Zakres zadania: 

1.3.1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych opieki 

całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, 

t.j.: 

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, 

- wyposażenie każdego dziecka w środki higieny osobistej, 

- wyposażenie dzieci od 5 roku życia w kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania, 

- wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych 

potrzeb oraz w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci, 

- pokrywanie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

wychowanka poza placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
- zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 

logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania 

w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego,  

a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiedniej rehabilitacji i zajęć 
specjalistycznych, 

- przygotowywanie wychowanków do procesu usamodzielnienia, 
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- dostęp do opieki zdrowotnej – zapewnienie wychowankom 

specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, zgodnej z zaleceniami 

lekarskimi, 

- zaopatrzenie w leki; 

1.3.2. Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych  

i szkolnych, w tym: 

- dostęp do nauki w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą 
lub w systemie nauczania indywidualnego, 

- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków w bursie lub internacie, jeżeli 

dzieci uczą się poza miejscowością, w której znajduje się placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, 

- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych - 

uzupełnianie zaniedbań, zaległości dydaktycznych poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych, stymulujących rozwój 

intelektualny dzieci, 

- zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne; 

1.3.3. Podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, 

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych 

formach opieki zastępczej, tj.: 

- praca z rodzinami wychowanków, 

- zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu 

osobistych kontaktów z rodziną, 
- umożliwianie wychowankom regularnych, osobistych i bezpośrednich 

kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem 

przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do 

osobistych kontaktów z dzieckiem, 

- organizacja wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku, 

grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi; 

1.3.4. Przyjmowanie dzieci do placówki na podstawie rozstrzygnięcia sądu  

w sprawach opiekuńczych i skierowania wydanego przez MOPS  

w Gdańsku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

1.3.5. Sporządzanie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dziecka  

i diagnozy jego sytuacji rodzinnej oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy  

z dzieckiem; 

1.3.6. Informowanie MOPS w Gdańsku o dzieciach przebywających  

w placówce; 

1.3.7. Prowadzenie prac stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka, który dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku; 

1.3.8. Realizowanie z dzieckiem indywidualnego planu pracy: 

- wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka  

w placówce niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka 

indywidualny plan pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, 

pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, 

- indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji 

dotyczących dziecka zawartych w dokumentach, o których mowa  

w § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego  
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i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce oraz oceny efektów 

pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami, 

- indywidualny plan pracy uwzględnia w szczególności wiek, możliwości 

psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu 

przygotowania dziecka do usamodzielnienia, w indywidualnym planie 

pracy uwzględnia się działania krótkoterminowe i długoterminowe, 

- indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zależności od 

zmieniającej się sytuacji dziecka; 

1.3.9. Utrzymanie wskaźnika zatrudnienia pracowników w wymiarze 

koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej 

opieki oraz uwzględniającego wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz 

warunki lokalowe placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

1.3.10. Prowadzenie ewidencji dzieci; 

1.3.11. Organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki  

w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami 

zaprzyjaźnionymi; 

1.3.12. Prowadzenie dla każdego dziecka: 

- indywidualnego planu pracy, 

- karty pobytu, która zawiera ocenę relacji dziecka z rodzicami, 

funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki 

szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, 

stanu zdrowia dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach 

dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach oraz co miesięczne 

uzupełnianie karty pobytu, 

- karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 

arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych; 

1.3.13. Współpraca, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z: 

- centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze 

względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

- ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo  

i terapię dla rodziców dzieci, 

- szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały 

dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, 

- sądami rodzinnymi, 

- kuratorami sądowymi, 

- organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, 

działającymi w środowisku rodziców dzieci, 

- parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na 

miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową 
rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

1.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

1.4.1. Dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w § 37 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

1.4.2. Osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone  

w § 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
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19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
interwencyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym  
na otwartym rynku przez podmiot. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 683 600,00 zł. 
2.1 Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.2.4. 

2.2 Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

2.3 Zakres zadania: 

2.3.1 Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych opieki 

całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb 

takich jak: 

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, 

- wyposażenie każdego dziecka w środki higieny osobistej, 

- wyposażenie dzieci od 5 roku życia w kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania, 

- wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych 

potrzeb oraz w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci, 

- pokrywanie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

wychowanka poza placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
- w uzasadnionych przypadkach zapewnienie zajęć wychowawczych, 

korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, 

rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do 

życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiedniej 

rehabilitacji i zajęć specjalistycznych, 

- w uzasadnionych przypadkach przygotowywanie wychowanków do 

procesu usamodzielnienia, 

- dostęp do opieki zdrowotnej – zapewnienie wychowankom 

specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, zgodnej z zaleceniami 

lekarskimi, 

- zaopatrzenie w leki; 

2.3.2 Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych  

i szkolnych, w tym:  

- dostęp do nauki w szkołach poza placówką opiekuńczo - wychowawczą 
lub w systemie nauczania indywidualnego, 

- w uzasadnionych przypadkach ponoszenie opłat za pobyt 

wychowanków w bursie lub internacie, jeżeli dzieci uczą się poza 

miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo - 

wychowawcza, 

- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych - 

uzupełnianie zaniedbań, zaległości dydaktycznych poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych, stymulujących rozwój 

intelektualny dzieci, 

- zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne; 

2.3.3 Podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, 

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych 

formach opieki zastępczej, tj.: 
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- praca z rodzinami wychowanków, 

- zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu 

osobistych kontaktów z rodziną, 
- umożliwianie wychowankom regularnych, osobistych i bezpośrednich 

kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem 

przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do 

osobistych kontaktów z dzieckiem, 

- organizacja wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku 

oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi; 

2.3.4 Przyjmowanie dzieci do placówki na podstawie rozstrzygnięcia sądu  

w sprawach opiekuńczych i skierowania wydanego przez  MOPS  

w Gdańsku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

2.3.5 Sporządzanie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dziecka  

i diagnozy jego sytuacji rodzinnej oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy  

z dzieckiem; 

2.3.6 Informowanie MOPS w Gdańsku o dzieciach przebywających  

w placówce; 

2.3.7 Prowadzenie prac stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka, który dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 

2.3.8 Realizowanie z dzieckiem indywidualnego planu pracy: 

- wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka w placówce 

niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka indywidualny plan pracy 

w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem 

socjalnym, a także innymi specjalistami, 

- indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji 

dotyczących dziecka zawartych w dokumentach, o których mowa  

w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego  

i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce oraz oceny efektów 

pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami, 

- indywidualny plan pracy uwzględnia w szczególności wiek, możliwości 

psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu 

przygotowania dziecka do usamodzielnienia, 

- indywidualnym planie pracy uwzględnia się działania krótkoterminowe 

i długoterminowe, 

- indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zależności od 

zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku; 

2.3.9 Utrzymanie wskaźnika zatrudnienia pracowników w wymiarze 

koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej 

opieki oraz uwzględniającego wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju  

oraz warunki lokalowe placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

2.3.10 Prowadzenie ewidencji dzieci; 

2.3.11 Organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki  

w środowisku oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi; 

2.3.12 Prowadzenie dla każdego dziecka: 

- indywidualnego planu pracy, 

- karty pobytu, która zawiera ocenę relacji dziecka z rodzicami, 

funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki 



 13 

szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, 

stanu zdrowia dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach 

dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach oraz co miesięczne 

uzupełnianie karty pobytu, 

- karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 

- arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych; 

2.3.13 Współpraca, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z: 

- centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze 

względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

- ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo  

i terapię dla rodziców dzieci, 

- szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały 

dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, 

- sądami rodzinnymi, 

- kuratorami sądowymi, 

- organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, 

działającymi w środowisku rodziców dzieci, 

- parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na 

miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową 
rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

2.3.14 Zabezpieczenie wsparcia specjalistycznego w sytuacjach kryzysowych 

związanych z np. zaburzeniami zachowania, chorobą, koniecznością 
kosztowego badania, specjalistycznych konsultacji, leczenia, zakupu 

leków, dodatkowej opieki, rehabilitacji, terapii dziecka. 

2.4 Dodatkowe wymagania kadrowe: 
2.4.1. Dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w § 37 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

2.4.2. Osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone  

w § 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 
dla 8 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku 
przez podmiot. 
Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 278 400,00 zł; 
3.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.2.4. 

3.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

3.3. Zakres zadania: 

4.3.1 Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych opieki 

całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb 

takich jak: 

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, 

- wyposażenie każdego dziecka w środki higieny osobistej, 
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- wyposażenie dzieci od 5 roku życia w kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania, 

- wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych 

potrzeb oraz w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci, 

- pokrywanie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

wychowanka poza placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
- przygotowywanie wychowanków do procesu usamodzielnienia, 

- dostęp do opieki zdrowotnej – zapewnienie wychowankom 

specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji zgodnej z zaleceniami 

lekarskimi, 

- zaopatrzenie w leki, 

- zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu 

osobistych kontaktów z rodziną - umożliwianie wychowankom 

regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami  

oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których 

sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów  

z dzieckiem, 

- organizacja wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku, 

grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 

- dostęp do nauki w szkołach poza placówką opiekuńczo - wychowawczą 
lub w systemie nauczania indywidualnego - ponoszenie opłat za pobyt 

wychowanków w bursie lub internacie, jeżeli dzieci uczą się poza 

miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo - 

wychowawcza, 

- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych - 

uzupełnianie zaniedbań, zaległości dydaktycznych poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych, stymulujących rozwój 

intelektualny dzieci, 

- zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne, 

- kształcenie, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych; 

4.3.1 Przyjmowanie dzieci od 5 roku życia na podstawie rozstrzygnięcia sądu  

w sprawach opiekuńczych i skierowania wydanego przez MOPS  

w Gdańsku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

4.3.1 Informowanie MOPS w Gdańsku o dzieciach przebywających  

w placówce; 

4.3.1 Dokonywanie przez Dyrektora w porozumieniu z właściwym ośrodkiem 

adopcyjno – opiekuńczym okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku; 

4.3.1 Współpraca, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z: 

- centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze 

względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

- ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo  

i terapię dla rodziców dzieci, 

- szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały 

dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, 

- sądami rodzinnymi, 

- kuratorami sądowymi, 
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- organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, 

działającymi w środowisku rodziców dzieci, 

- parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na 

miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową 
rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

3.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

Dyrektor Dyrektorem placówki rodzinnej może być osoba, która: 

- posiada wykształcenie średnie lub wyższe, 

- odbyła szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych  

i otrzymała opinię ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o posiadaniu 

odpowiedniego przygotowania. 

4. Prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: 
A. dla 40 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu: należącym do 

podmiotu/wynajętym na otwartym rynku przez podmiot/z zasobów Miasta 
Gdańska. 
Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 312 000,00 zł; 
B. dla 36 dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu: należącym do 

podmiotu/wynajętym na otwartym rynku przez podmiot/z zasobów Miasta 
Gdańska. 
Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 280 800,00 zł; 
4.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.2.4. 

4.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

4.3. Zakres zadania: 

4.3.1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, 

zapewnia dziecku: 

- opiekę i wychowanie,  

- pomoc w nauce,  

- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i 

zajęć sportowych,  

- stałą pracę z rodziną dziecka,  

- przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu 

przebywania,  

- wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć, w miarę możliwości  

w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, 

stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,  

- zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne 

oraz logopedyczne,  

- realizację indywidualnego programu korekcyjnego, programu 

psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności 

terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię; 
4.3.2. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze,  

co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb 

dzieci i rodziców; 

4.3.3. W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w placówce ilość 
dni i godzin funkcjonowania placówki można wyjątkowo dostosować  
do lokalnych potrzeb; 
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4.3.4. Placówką kieruje kierownik; 

4.3.5. Organizację placówki określa regulamin placówki opracowany przez 

kierownika w porozumieniu z odpowiednią jednostką samorządu 

terytorialnego; 

4.3.6. Przyjmowanie dzieci do placówek odbywa się bez skierowania; 

4.3.7. W wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

4.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

4.4.1. Dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w art. 25 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887); 

4.4.2. Osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone  

w art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887); 

4.4.3. Realizator zadania, w przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia 

pracowników do obsługi zadania, zobowiązany jest do zatrudnienia  

w pierwszej kolejności pracowników Ogniska Wychowawczego Nr 1 

(podzadanie B) lub Ogniska Wychowawczego Nr 3 (podzadanie A). 

5. Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego poza terenem Miasta Gdańska w lokalu 
będącym w dyspozycji podmiotu. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 36 000,00 zł. 
5.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.2.4. 

5.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

5.3. Zakres zadania: 

5.3.1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych opieki 

całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, 

t.j.: 

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, 

- wyposażenie każdego dziecka w środki higieny osobistej, 

- wyposażenie dzieci od 5 roku życia w kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania, 

- wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych 

potrzeb oraz w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci, 

- pokrywanie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

wychowanka poza placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
- zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 

logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania 

w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom 

niepełnosprawnym - odpowiedniej rehabilitacji i zajęć 
specjalistycznych, 

- przygotowywanie wychowanków do procesu usamodzielnienia, 

- dostęp do opieki zdrowotnej – zapewnienie wychowankom 

specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, zgodnej z zaleceniami 

lekarskimi, 

- zaopatrzenie w leki; 
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5.3.2. Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych  

i szkolnych, w tym: 

- dostęp do nauki w szkołach poza placówką opiekuńczo - 

wychowawczą lub w systemie nauczania indywidualnego, 

- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków w bursie lub internacie, 

jeżeli dzieci uczą się poza miejscowością, w której znajduje  

się placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych - 

uzupełnianie zaniedbań, zaległości dydaktycznych poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych, stymulujących rozwój 

intelektualny dzieci, 

- zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne; 

5.3.3. Podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, 

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych 

formach opieki zastępczej, tj.: 

- praca z rodzinami wychowanków, 

- zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu 

osobistych kontaktów z rodziną, 
- umożliwianie wychowankom regularnych, osobistych i bezpośrednich 

kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem 

przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo  

do osobistych kontaktów z dzieckiem, 

- organizacja wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku, 

grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi; 

5.3.4. Przyjmowanie dzieci do placówki na podstawie rozstrzygnięcia sądu  

w sprawach opiekuńczych i skierowania wydanego przez MOPS  

w Gdańsku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

5.3.5. Sporządzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka i diagnozy 

jego sytuacji rodzinnej oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy  

z dzieckiem; 

5.3.6. Informowanie MOPS w Gdańsku o dzieciach przebywających  

w placówce; 

5.3.7. Prowadzenie prac stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka, który dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku; 

5.3.8. Realizowanie z dzieckiem indywidualnego planu pracy: 

- wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka  

w placówce niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka 

indywidualny plan pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, 

pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, 

- indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji 

dotyczących dziecka zawartych w dokumentach, o których mowa  

w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - 

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), analizy procesu 

zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu  

w placówce oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego 

rodzicami, 

- indywidualny plan pracy uwzględnia w szczególności wiek, możliwości 

psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu 
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przygotowania dziecka do usamodzielnienia, w indywidualnym planie 

pracy uwzględnia się działania krótkoterminowe i długoterminowe, 

- indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zależności  

od zmieniającej się sytuacji dziecka; 

5.3.9. Utrzymanie wskaźnika zatrudnienia pracowników w wymiarze 

koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej 

opieki oraz uwzględniającego wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz 

warunki lokalowe placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

5.3.10. Prowadzenie ewidencji dzieci; 

5.3.11. Organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki  

w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami 

zaprzyjaźnionymi; 

5.3.12. Prowadzenie dla każdego dziecka: 

- indywidualnego planu pracy, 

- karty pobytu, która zawiera ocenę relacji dziecka z rodzicami, 

funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki 

szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, 

stanu zdrowia dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach 

dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach oraz co miesięczne 

uzupełnianie karty pobytu, 

- karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 

arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych; 

5.3.13. Współpraca, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z: 

- centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze 

względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

- ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo  

i terapię dla rodziców dzieci, 

- szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały 

dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, 

- sądami rodzinnymi, 

- kuratorami sądowymi, 

- organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, 

działającymi w środowisku rodziców dzieci, 

- parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu  

na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową 
rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

5.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

5.4.1 Dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w § 37 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - 

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

5.4.2 Osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone  

w § 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - 

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455); 

6. Prowadzenie Poradni Psychologicznego Wspierania Rodziny. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 80 000,00 zł. 
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6.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.3, 

2.5, 2.3.1, 2.5.2, 2.5.3; 

6.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

6.3. Zakres zadania: 

6.3.1 Udzielanie różnorodnych form pomocy psychologicznej dla par, 

małżeństw, rodzin, dzieci i młodzieży poprzez udzielenie wsparcia  

w sytuacjach krytycznych, grożących rozpadem związków i zwiększenia 

ilości zachowań destrukcyjnych; 

6.3.2 Prowadzenie: 

- konsultacji indywidualnych (udzielenie porad, psychoedukacja, 

wsparcie, diagnozowanie problemów), 

- konsultacji rodzinnych oraz par/małżeństw (działania mające na celu 

zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej, przedstawienie oferty pomocy 

psychologicznej, np. terapię par, terapię rodzinną, terapię 
indywidualną), 

- konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży (poradnictwo, 

wsparcie, psychoedukacja, pomoc w przechodzeniu kryzysów 

rozwojowych oraz w budowaniu sposobów radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych), 

- psychoterapii indywidualnej, 

- terapii grupowej, 

- terapii rodzinnej (badanie i terapia zaburzonych relacji rodzinnych, 

wsparcie i pomoc w przechodzeniu kryzysów), 

- konsultacji specjalistycznych z zakresu zdrowia psychoseksualnego; 

6.3.3 Pomoc w postaci poradnictwa i terapii skierowana jest do osób, par, 

małżeństw, dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacji kryzysu,  

w sytuacjach krytycznych grożących patologizacją życia rodzinnego, 

rozpadem związków i zwiększeniem zachowań destrukcyjnych. 

Skierowana jest również do osób i rodzin z brakiem umiejętności 

wychowawczych, stosujących przemoc domową, przejawiających 

zaniedbywanie opiekuńczo wychowawcze. Ponadto do osób, w tym dzieci 

i młodzieży mającej trudności z tożsamością psychoseksualną, 
problemami emocjonalnymi wynikających z przeżywanej żałoby, 

odrzucenia, dyskryminacji i nietolerancji. 

6.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

6.4.1. Psycholog – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu 

Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 z późn. zm.). 

Potwierdzone uprawnienia do prowadzenia terapii; 

6.4.2. Pedagog – ukończone studia wyższe na kierunku: - pedagogika, 

pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  

i resocjalizacyjna. Potwierdzone uprawnienia do prowadzenia terapii; 

6.4.3. Terapię mogą prowadzić osoby z przygotowaniem merytorycznym do 

prowadzenia terapii. 

7. Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej i wydawanie opinii 
diagnostycznej (na terenie placówek) na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej 
opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych. 
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Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 120 000,00 zł. 
7.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.3, 

2.5, 2.3.1, 2.5.2, 2.5.3. 

7.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

7.3. Zakres zadania: 

7.3.1 Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dzieci  

i młodzieży, wychowanków gdańskich całodobowych placówek 

opiekuńczo wychowawczych, uwzględniającej dysfunkcje rodziny 

biologicznej, deficyty rozwojowe wychowanka, traumatyczne przeżycia 

występujące w historii życia i funkcjonowania dziecka i jego rodziny oraz 

kryzysy, które spowodowały umieszczenie wychowanka w całodobowej 

placówce opiekuńczo - wychowawczej; 

7.3.2 Przygotowanie opinii diagnostycznej, wskazującej na dalszą formę 
sprawowania opieki (w formie zastępczej opieki, lub w środowisku 

rodziny biologicznej) oraz ukierunkowującej ewentualną dalszą pracę 
kadry opiekuńczo - wychowawczej i specjalistów zatrudnionych  

w placówce lub poza nią – w przypadku powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej dalsza pracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny; 

7.3.3 Prowadzenie konsultacji dla pracowników merytorycznych gdańskich 

całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, w przypadkach 

tego wymagających; 

7.3.4 Powoływanie zespołów zadaniowych i udział w spotkaniach dotyczących 

pracy z wybranymi wychowankami ze wszystkich całodobowych 

placówek, w przypadkach tego wymagających; 

7.3.5 Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna oraz konsultacje i praca 

zespołów zadaniowych przeprowadzana jest na terenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej; 

7.3.6 Realizator zadania zapewnia narzędzia diagnostyczne, materiały biurowe. 

7.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

7.4.1. Psycholog – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu 

Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 z późn. zm.). 

Potwierdzone uprawnienia do prowadzenia terapii; 

7.4.2. Pedagog – ukończone studia wyższe na kierunku: - pedagogika, 

pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  

i resocjalizacyjna. Potwierdzone uprawnienia do prowadzenia terapii; 

7.4.3. Lekarz medycyny – wykształcenie wyższe medyczne ze specjalizacją  
w zakresie psychiatrii. 

8. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w lokalu przy ul. Hallera 115 
będącym w zasobach Miasta Gdańska. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 115 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 

8.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 4.3.3. 

8.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

8.3. Zakres zadania: 
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8.3.1. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z „Zasadami 

funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” stanowiącymi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Załącznika. 

8.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

8.4.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

8.5. Dodatkowe informacje:  

8.4.1. Informacja o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych 

kosztach utrzymania lokali można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gdańsku.  

9. Poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Miasta Gdańska. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 10 000,00 zł. 
9.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 2.5.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.5.1, 6.5.2. 
9.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 
9.3. Zakres zadania: 

9.3.1. Zapewnienie poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów dla 

mieszkańców Miasta Gdańsk; 

9.3.2. Usługa powinna być realizowana poprzez kompleksowe działania 

zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym pomocy prawnej. 

9.4. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

9.4.1. Dokumenty potwierdzające odpowiednie warunki lokalowe (parametry 

techniczne, rozkład i rodzaj pomieszczeń gwarantujący nieskrępowaną 
rozmowę;  

9.4.2. Prowadzenie rejestru udzielonych porad (imiona u nazwiska osób, którym 

udzielono porad oraz ich zakres); 

9.4.3. Określenie dni i godzin stałych dyżurów. 

9.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

9.5.1. Poradnictwo świadczyć będą osoby z wyższym wykształceniem 

prawniczym. 

10. Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 10 000,00 zł. 
10.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

7.6.3. 
10.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 
10.3. Zakres zadania: 

10.3.1. Organizowanie, magazynowanie i wydawanie żywności  

dla mieszkańców Gdańska, w szczególności poprzez: 

- pozyskiwanie i gromadzenie darów w postaci środków żywności, ich 

magazynowanie, segregowanie, dystrybucję i przekazywanie do 

instytucji charytatywnych, 

- prowadzenie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami, 

instytucjami i placówkami krajowymi i zagranicznymi  

oraz z  wytwórcami żywności; 
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10.3.2. Pomoc będzie udzielana osobom skierowanym przez MOPS Gdańsk 

po wystawieniu decyzji administracyjnej o przyznaniu takiej pomocy,  

a kwoty z decyzji będą podstawą do rozliczenia udzielonej dotacji. 

10.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

Personel świadczący usługę oraz zaplecze techniczne musi spełniać warunki 

stawiane przy magazynowaniu żywności. 

10.5. Inne: 

10.5.1. Konieczność wyposażenia pomieszczeń w których będzie realizowane 

zadanie w apteczkę pierwszej pomocy medycznej, gaśnicę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ; 

10.5.2. Ścisła Współpraca z pracownikami MOPS w Gdańsku; 

10.5.3. Konieczność zapewnienie w czasie obowiązywania umowy możliwości 

łączności telefonicznej pracownikom MOPS. 

11. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia 
jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 189 000,00 zł. 
11.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

7.6.3. 
11.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

11.3. Adresaci: Osoby dorosłe, nie będące bezdomnymi, nie mogące we własnym 

zakresie zapewnić sobie gorącego posiłku. 

11.4. Zakres zadania: 

11.4.1. Udzielenie pomocy nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej 

określającej okres przyznania pomocy w formie  gorącego posiłku, 

wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, do 

której załączone będzie skierowanie od pracownika socjalnego 

właściwego Centrum Pracy Socjalnej; 

11.4.2. Na podstawie decyzji osoba uprawniona otrzyma gorący posiłek  

w wymienionych jadłodajniach lub miejscach do tego przeznaczonych 

zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi, potwierdzając ten fakt 

podpisem; 

11.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

Personel świadczący usługę oraz zaplecze techniczne musi spełniać warunki 

stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia. 

11.6. Inne: 

11.6.1. Wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie zakazu spożywania 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w miejscu spożywania 

posiłków oraz bezwzględny zakaz wydawania posiłku osobom, których 

stan ewidentnie wskazuje na spożycie w/w substancji; 

11.6.2. Wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu 

poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

11.6.3. Konieczność wyposażenia pomieszczeń w których będzie realizowane 

zadanie w apteczkę pierwszej pomocy medycznej, gaśnicę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ; 

11.6.4. Utrzymywanie w pomieszczeniach w trakcie stołowania się klientów 

temperatury co najmniej 18 °C; 

11.6.5. Ścisła współpraca z pracownikami MOPS w Gdańsku; 
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11.6.6. Konieczność zapewnienie w czasie obowiązywania umowy możliwości 

łączności telefonicznej pracownikom MOPS. 

12. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok. 150 osób  
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 1 500 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności  

od zakresu zadania oraz wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd 

Wojewódzki. 

12.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.1.2, 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2. 
12.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

12.3. Zakres zadania: Zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.): 

12.3.1. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni 

powszednie, świąteczne i wolne od pracy, zgodnie ze zleceniem; 

12.3.2. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć 
wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności 

przygotowawczych np. dojazdów do osoby objętej pomocą; 
12.3.3. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

życia; 

12.3.4. Pielęgnacja rozumiana jako wspieranie procesu leczenia; 

12.3.5. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 

w zakresie nieobjętym przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027z późn. zm.); 

12.3.6. Pomoc mieszkaniowa; 

12.3.7. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, 

w wyjątkowych przypadkach, jeśli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia  

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. 

Nr 111,poz. 535 z późn. zm.). 

12.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

12.4.1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych 

usług zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.); 

12.5. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

12.5.1. Precyzyjny opis dotychczasowej i planowanej działalności. 

13. Prowadzenie mieszkań chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 57 600,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 
13.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.2.2. 
13.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 
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13.3. Miejsce realizacji zadania: lokale będące w zasobach Miasta Gdańska przy  

ul. Nowiny 7 i ul. Wajdeloty 28A. 

13.4. Zakres zadania: 

13.4.1. Prowadzenie postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego 

obejmującego m.in.: 

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz 

funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

- trening samodzielności; 

13.4.2. Pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych oraz 

niezbędnej pomocy załatwianiu spraw osobistych; 

13.4.3. Podnoszenie sprawności i aktywności psychofizycznej mieszkańców; 

13.4.4. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych oraz warunków do rozwoju 

samorządności; 

13.4.5. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

13.4.6. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

13.4.7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania  

(m.in. dzienników zajęć, indywidualnych planów wsparcia). 

13.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

13.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

13.6. Inne: 

13.6.1. Informacje o szczegółowych warunkach technicznych oraz 

szacunkowych kosztach utrzymania lokali można uzyskać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

14. Prowadzenie mieszkań chronionych: 
A. dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 26 400,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu 

na 2012 r. 

B. dla 3 osób chorych psychicznie. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 43 200,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu 

na 2012 r. 

14.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.2.2. 
14.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

14.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta. 

14.4. Zakres zadania: 

13.4.8. Prowadzenie postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego 

obejmującego m.in.: 

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz 

funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

- trening samodzielności; 
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13.4.9. Pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych oraz 

niezbędnej pomocy załatwianiu spraw osobistych; 

13.4.10. Podnoszenie sprawności i aktywności psychofizycznej mieszkańców; 

13.4.11. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych oraz warunków do rozwoju 

samorządności; 

13.4.12. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

13.4.13. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

13.4.14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania  

(m.in. dzienników zajęć, indywidualnych planów wsparcia). 

14.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

14.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

14.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

14.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu. 

15. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy: 
A. dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska.  

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 221 760,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w zależności od zakresu zadania, wysokości środków przyjętych  

do budżetu na 2012 r. oraz przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki.  

B. dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, w szczególności  
z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze i Żabianka 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 277 200,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie  

w zależności od zakresu zadania, wysokości środków przyjętych  

do budżetu na 2012 r. oraz przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki 
15.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.7.2, 7.5. 
15.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

15.3. Miejsce realizacji zadania: Podzadanie A – lokal znajdujący się w zasobach 

Miasta Gdańska, przy ul. Kisielewskiego 12, Podzadanie B - lokal będący  

w dyspozycji Oferenta. 

15.4. Zakres zadania: 

15.4.1. Zapewnienie uczestnikom podstawowych potrzeb bytowych 

(wyposażenie miejsca pobytu w niezbędny sprzęt, środki utrzymania 

higieny osobistej, wyżywienie - w formie max 2 posiłków dziennie); 

15.4.2. Udzielanie uczestnikom pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych  oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

15.4.3. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii zajęciowej; 

15.4.4. Podnoszenie sprawności i aktywności psychofizycznej uczestników; 

15.4.5. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

15.4.6. Prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce (m.in. rehabilitacja, 

biblioterapia, muzykoterapia, itp.); 

15.4.7. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

15.4.8. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestników 

(m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności, indywidualne plany 

wsparcia). 

15.5. Dodatkowe wymagania kadrowe:  

15.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

15.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 
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15.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu – dotyczy 

wyłącznie podzadania B. 

15.7. Inne: 

15.7.1. Informacje o szczegółowych warunkach technicznych oraz 

szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku – dotyczy podzadania A. 

16. Prowadzenie i zapewnienie 53 miejsc w środowiskowych domach samopomocy  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Przewiduje się możliwość prowadzenia ŚDS ze spożywaniem gorącego posiłku, 

przygotowanego w ramach treningu kulinarnego (A) lub przyznanego w ramach zadania 

własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 Ustawy o pomocy 

społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) (B). 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku: wariant A - 750 480 zł; wariant B – 763 200 zł. Kwota dotacji może ulec 

zmianie w zależności od zakresu zadania, wysokości środków przyjętych do budżetu  

na 2012 r. oraz przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 

16.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

7.3.1, 7.3.3. 

16.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

16.3. Miejsce realizacji zadania: lokale będące w dyspozycji Oferentów. 

16.4. Zakres zadania: 

16.4.1. Zapewnienie 53 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie usług zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,  

poz. 1586 z późn. zm.); 

16.4.2. Zapewnienie wsparcia i terapii obejmujących m.in.: 

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu; 

16.4.3. Umożliwienie uczestnikom udział w różnych formach terapii 

zajęciowej: indywidualnej i grupowej, podnoszącej ich sprawność  
i aktywność psychofizyczną; 

16.4.4. Stymulacja potrzeb i możliwości samostanowienia uczestników; 

16.4.5. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

16.4.6. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

16.4.7. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego – pożądane; 

16.4.8. Pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych; 

16.4.9. Pomoc uczestnikom w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt  

u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek 

ochrony zdrowia; 

16.4.10. Zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki; 

16.4.11. Prowadzenie innych form postępowania przygotowującego do 

uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia 

zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym 

stanowisku pracy; 

16.4.12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami stanowiącymi 

załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. 
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16.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

16.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

16.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

16.6.1. Informacja dotycząca kategorii osób, dla których przeznaczony będzie 

dom. 

16.6.2. Przedstawienie diagnozy stanu funkcjonowania środowiskowego domu 

samopomocy w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586); 

16.6.3. W przypadku braku spełnienia wymagań ww. Rozporządzenia 

przedstawienie programu naprawczego wraz z harmonogramem jego 

wdrażania; 

16.6.4. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu. 

16.7. Inne: 

16.7.1. Oferent może, w ramach umożliwienia spożywania gorącego posiłku, 

zapewnić posiłki we własnym zakresie, zamawiając je od dostawcy, 

który zajmuje się przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków; 

16.7.2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania do MOPS w Gdańsku 

umowy po podpisaniu jej z dostawcą posiłków. Stawka posiłku nie 

powinna być wyższa od cen rynkowych, natomiast dofinansowanie  

z dotacji 1 posiłku będzie wynosić maksymalnie 7zł; 

16.7.3. W przypadku prowadzenia ŚDS oraz zapewnienia gorącego posiłku  

w ramach zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 

ustawy (B) oferent powinien przedstawić kosztorys rzeczowo - 

finansowy oddzielnie na prowadzenie ŚDS oraz oddzielnie na 

zapewnienie posiłku, natomiast w trakcie realizacji zadania prowadzić 
księgowość w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów dla ŚDS  

i posiłków; 

16.7.4. Posiłki będą rozliczane w stosunku do spożycia przez obecnych w ŚDS 

uczestników w relacji 1 posiłek dziennie/1 obecny uczestnik; 

16.7.5. W trakcie realizacji zadania zleceniobiorca zobowiązany będzie do 

prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej rozliczenie 

spożywanych posiłków. 

17. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku 
wsparcia. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 156 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 

17.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.7.1. 

17.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

17.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta. 

17.4. Zakres zadania: 

17.4.1. Zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego pobytu m.in. dla 

osób oczekujących na miejsce w DPS; 

17.4.2. Realizacji potrzeb bytowych mieszkańców w trakcie pobytu  

w placówce (wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej 

oraz zapewnienie wyżywienia); 
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17.4.3. Udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

17.4.4. Umożliwienie mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej; 

17.4.5. Podnoszenie sprawności i aktywności psychofizycznej mieszkańców; 

17.4.6. Zabezpieczenie mieszkańcom potrzeb kulturalnych oraz warunków do 

rozwoju samorządności; 

17.4.7. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

17.4.8. Prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce (m.in. fizykoterapia, 

rehabilitacja, biblioterapia, muzykoterapia, terapia zajęciowa itp,);  

17.4.9. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

17.4.10. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami 

obecności, indywidualne plany wsparcia). 

17.5. Dodatkowe wymagania kadrowe:  

17.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

17.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

17.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu. 

18. Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych -  
typ A w środowiskowym domu samopomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku 283 200,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania, wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz przyznanych  

przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
18.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

7.3.1, 7.3.3. 
18.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 
18.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w zasobach Miasta Gdańska przy  

ul. Chopina 42. 
18.4. Zakres zadania: Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie 

chorych - typ A w środowiskowym domu samopomocy oraz zapewnienie usług 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) w szczególności: 
18.4.1. Zapewnienie wsparcia i terapii obejmujących m.in.: 

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu; 

18.4.2. Umożliwienie uczestnikom udział w różnych formach terapii 

zajęciowej indywidualnej i grupowej, podnoszącej ich sprawność 
i aktywność psychofizyczną; 

18.4.3. Stymulacja potrzeb i możliwości samostanowienia uczestników; 

18.4.4. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

18.4.5. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

18.4.6. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego; 

18.4.7. Pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych; 

18.4.8. Pomoc uczestnikom w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt  
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u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek 

ochrony zdrowia; 

18.4.9. Zapewnienie niezbędnej opieki; 

18.4.10. Prowadzenie treningu kulinarnego; 

18.4.11. Prowadzenie innych form postępowania przygotowującego do 

uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia 

zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym 

stanowisku pracy; 

18.4.12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami stanowiącymi 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Załącznika. 

18.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

18.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

18.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

18.6.1. Przedstawienie diagnozy stanu funkcjonowania środowiskowego domu 

samopomocy w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586); 

18.6.2. W przypadku braku spełnienia wymagań ww. Rozporządzenia 

przedstawienie programu naprawczego wraz z harmonogramem jego 

wdrażania. 

18.7. Inne: 

18.7.1. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz 

szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

19. Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie 
samopomocy, w szczególności z dzielnic: Przymorze, Zaspa. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku 129 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 
19.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.7.2, 7.5. 
19.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

19.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferentów. 

19.4. Zakres zadania: 

19.4.1. Zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy; 

19.4.2. Zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych osób starszych 

(wyposażenie miejsca pobytu w niezbędny sprzęt, środki utrzymania 

higieny osobistej, może być wyżywienie); 

19.4.3. Udzielanie uczestnikom pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

19.4.4. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii zajęciowej; 

19.4.5. Podnoszenie sprawności i aktywności psychofizycznej uczestników; 

19.4.6. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych uczestników oraz warunków  

do rozwoju samorządności; 

19.4.7. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

19.4.8. Prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce (m.in. rehabilitacja, 

biblioterapia, muzykoterapia itp.); 

19.4.9. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 
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19.4.10. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami 

obecności). 

19.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

19.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

19.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

19.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu. 

20. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w 3 klubach samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi po 10 osób w każdym. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku 128 880,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 

zadania, wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz przyznanych  

przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 

20.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

2.1.3, 7.3.3, 7.3.4. 

20.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

20.3. Miejsce realizacji zadania: lokale będące w dyspozycji Oferentów. 

20.4. Zakres zadania: 

20.4.1. Zapewnienie 30 miejsc (w 3 klubach po 10 w każdym) dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w klubie samopomocy, 3 razy  

w tygodniu od 3 do 4 godzin, w godzinach popołudniowych; 

20.4.2. Prowadzenie postępowania wspierająco - rehabilitacyjne obejmującego 

m.in.: 

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz 

funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu; 

20.4.3. Zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach terapii 

zajęciowej i grupowej podnoszącej ich sprawność i aktywność 
psychofizyczną; 

20.4.4. Stymulacja potrzeb i możliwości samostanowienia uczestników; 

20.4.5. Rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem; 

20.4.6. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

20.4.7. Prowadzenie działań na rzecz poprawy kondycji fizycznej  

i funkcjonowania psychospołecznego uczestników; 

20.4.8. Przewiduje się możliwość zakupu posiłku dla uczestników, który może 

być również przygotowany w ramach terapii kulinarnej lub w ramach 

treningu czynności z zakresu gospodarstwa domowego; 

20.4.9. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami 

obecności). 

20.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

20.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

20.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

20.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej zajmowanego lokalu. 

21. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ośrodku wsparcia dla: 
A. 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie 
asystenta osobistego, domek 45. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 112 000 zł. 
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B. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 
oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 
psychologicznego, domek 29. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku - 83 000 zł. 
C. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz 

prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej  
i zatrudnienie pracownika socjalnego, domek 47. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 112 000 zł. 
D. 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, domek 25. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku – 112 000 zł. 
E. 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni 
bukieciarskiej, domek 31. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 roku - 83 000 zł. 
21.1. 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, 1.1.4, 1.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3. 

21.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

21.3. Miejsce realizacji zadania: budynki przekazane z zasobów mieszkaniowych 

Miasta Gdańska dla MOPS w Gdańsku, przekazane w użyczenie organizacjom: 

nr 25, 29, 45, 47, i 31 przy ul. Sitowie w Gdańsku. 

21.4. Zakres zadania: 

21.4.1. Zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi wytypowanych 

przez organizację pozarządową, zaakceptowanych przez MOPS  

w Gdańsku, z którymi zostaną podpisane trójstronne kontrakty socjalne 

(beneficjent, organizacja pozarządowa, MOPS), z uwzględnieniem 

„Zasad funkcjonowania projektu pilotażowego „Osiedle Sitowie” 

stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego załącznika; 

21.4.2. Realizacja potrzeb bytowych uczestników w trakcie pobytu w ośrodku 

wsparcia (wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej  

oraz częściowe zapewnienie wyżywienia); 

21.4.3. Udzielenie uczestnikom pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych 

(porady prawne, psychologiczne itp.); 

21.4.4. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie 

ich sprawności oraz aktywności psychofizycznej; 

21.4.5. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych uczestników oraz warunków  

do rozwoju samorządności; 

21.4.6. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 

21.4.7. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

21.4.8. Prowadzenie treningu samodzielności (wraz z treningiem 

ekonomicznym) przy udziale odpowiednich specjalistów  
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m.in. w ramach pracowni znajdującej się na terenie Osiedla w tym 

próba zatrudnienia poprzez pozyskanie zleceń spoza Osiedla; 

21.4.9. Prowadzenie na rzecz całego Osiedla poradnictwa takiego jak określone 

w zadaniu; 

21.4.10. Ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie funkcjonowania projektu, 

działań integracyjnych w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych 

uczestników; 

21.4.11. 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); 

21.4.12. Określenie zasad prowadzenia pracowni z wyszczególnieniem 

działalności na rzecz całego Osiedla. 

21.5. Zakres zadania w ramach poszczególnych pracowni: 

21.5.1. Pracownia rękodzieła: 

- rozwijanie umiejętności manualnych przez uczestników, 

- nabywanie umiejętności sprzedaży własnych wyrobów, 

- próba pozyskania zleceń na wyroby pracowni spoza Osiedla, 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla; 

21.5.2. Pracownia remontowa: 

- przeprowadzanie drobnych prac remontowych w domach 

należących do Osiedla, 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla, 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla; 

21.5.3. Pracownia ogrodniczo – porządkowa: 

- prowadzenie prac ogrodniczo – porządkowych na terenie Osiedla, 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla, 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla; 

21.5.4. Punkt  opiekuńczo-konsultacyjny dla matek z dziećmi: 

- diagnoza problemów wychowawczych, 

- pomoc w prowadzaniu i wdrażaniu pożądanych zmian w procesie 

wychowawczym, 

- organizacja czasu wolnego dzieci, 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla; 

21.5.5. Pracownia bukieciarska: 

- uprawa kwiatów i roślin ozdobnych, by następnie móc je 

wkomponować w bukiety z żywych kwiatów, 

- poznawanie sposobów przechowywania i utrwalania kwiatów  

i roślin ozdobnych, 

- poznawanie zasad komponowania kompozycji sezonowych (stroiki 

świąteczne, choinki, bukiety okazjonalne), 

- utrwalanie własnego wyczucie smaku i estetyki przy wykonywaniu 

prac, 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla. 

21.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

21.6.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

21.7. Inne: 

21.7.1. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz 

szacunkowych kosztach utrzymania lokali można uzyskać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. 
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22. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowującej  
do pracy w podmiotach ekonomii społecznej. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 

w 2012 roku - 88 000 zł. 
22.1. 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, 1.1.4, 1.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3. 
22.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

22.3. Miejsce realizacji zadania: budynek Nr 35 przy ul. Sitowie w Gdańsku 

przekazany organizacji w drodze umowy użyczenia. Budynek ten został 

przekazany z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańska dla MOPS w Gdańsku. 

22.4. Zakres zadania: 

22.4.1. Prowadzenie pracowni uspołeczniająco - zawodowych,  

z uwzględnieniem „Zasad funkcjonowania projektu pilotażowego 

„Osiedle Sitowie” stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Załącznika; 

22.4.2. Określenie zasad prowadzenia pracowni z wyszczególnieniem 

działalności na rzecz całego Osiedla; 

22.4.3. Prowadzenie treningów zawodowych przygotowujących do pracy  

w podmiotach ekonomii społecznej; 

22.4.4. Wypracowanie ogniwa przejściowego dla uczestników projektu 

„Osiedle Sitowie”, mającego na celu umożliwienie uczestnikom 

powrotu na otwarty rynek pracy; 

22.4.5. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii zajęciowej; 

22.4.6. Podnoszenie sprawności oraz aktywności psychofizycznej uczestników; 

22.4.7. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych uczestników oraz warunków do 

rozwoju samorządności; 

22.4.8. Rozwijania kontaktu ze środowiskiem; 

22.4.9. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 

22.4.10. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami obecności, 

ewaluacja podjętych działań na rzecz przygotowania uczestników do 

pracy w podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku pracy); 

22.4.11. Ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie funkcjonowania projektu, 

działań integracyjnych w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych 

uczestników. 

22.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

22.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

22.6. Inne: 

22.6.1. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz 

szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku 

23. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego  
i posiłki w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla bezdomnych dla średnio  
70 mężczyzn i 5 kobiet w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych  
i wymagających opieki osób drugich w tym usług pielęgniarskich. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu 26 550 świadczeń w 2012 roku – 902 700,00 zł. Kwota 

dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu 

zadania. 
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23.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 
23.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 
23.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal będący w dyspozycji Oferentów. 
23.4. Adresaci: Osoby bezdomne skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku. 
23.5. Zakres zadania: 

23.5.1. Zapewnienie całodobowego, okresowego miejsca pobytu; 

23.5.2. Zapewnienie 3 posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego 

gorącego; 

23.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody  

w wyznaczonych porach; 

23.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących; 

23.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych środków czystości,  

tj. mydła, proszku do prania, papieru toaletowego; 

23.5.6. Dostęp do usług pielęgnacyjnych i specjalistycznych; 

23.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku  

w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia  

z Bezdomności; 

23.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających, mających na celu: 

- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, 
- doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy; 

23.5.9. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku 

oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy osobom bezdomnym. 

23.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
23.6.1. Zatrudnienie pracownika socjalnego; 
23.6.2. Zatrudnienie pracowników sprawujących całodobowy nadzór nad 

funkcjonowaniem placówki. 
23.6.3. W celu realizacji zadań statutowych, w domu dla bezdomnych mogą 

być zatrudniani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy 

socjalnej, politologii, terapii uzależnień, socjologii, prawa, a także 

pracownicy administracyjni oraz obsługi. 
23.6.4. Działalność domu dla bezdomnych może być uzupełniana pracą 

wolontariuszy. 
23.7. Warunki lokalowe: 

23.7.1. Pomieszczenia noclegowe o powierzchni mieszkalnej: nie mniejszej niż 
5 m

2
 na osobę; 

23.7.2. Wyposażenie pokoju lub sypialni w: łóżka lub tapczany, kołdry lub 

koce, bieliznę pościelową, szafy ubraniowe lub wieszaki, stół, krzesła 

lub taborety (1 krzesło lub taboret na osobę); 
23.7.3. Jadalnia, która może spełniać również funkcję świetlicy; 

23.7.4. Kuchnia samoobsługowa lub pomieszczenie do przygotowywania 

posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców ośrodka; 

23.7.5. Łazienka wyposażona w: umywalki z lustrem (co najmniej 1 umywalka 

z lustrem na 10 osób) i natryski (co najmniej 1 natrysk na 20 osób)  

w tym co najmniej 1 dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej; 
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23.7.6. Ubikacja (co najmniej 1 oczko na 15 osób) w tym co najmniej  

1 dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

23.7.7. Oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, 

czystej i brudnej pościeli oraz suszenia odzieży. 

23.8. Inne: 

23.8.1. Udostępnianie regulaminu  wszystkim zainteresowanym w dniu 

przyjęcia do domu dla bezdomnych; 

23.8.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie placówki; 

23.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia papierosów poza 

miejscem do tego wyznaczonym; 

23.8.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej; 

23.8.5. Wyposażenie placówki w telefon; 

23.8.6. Powadzenie dokumentacji dotyczącej przebywających w placówce 

osób, umożliwiającej ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy  

i okres pobytu; 

23.8.7. Zapewnienie kontaktu z lekarzem lub pielęgniarką dla osób 

wymagających opieki pielęgniarskiej. 

24. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego  
w noclegowni i jednego gorącego posiłku dla średnio 120 mężczyzn dziennie. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu 39 600 świadczeń w 2012 roku – 831 600,00 zł. Kwota 

dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu 

zadania. 

24.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

24.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

24.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal będący w dyspozycji Oferentów. 

24.4. Adresaci: Osoby bezdomne – mężczyźni, skierowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz osoby wymagające udzielenia 

natychmiastowej pomocy w postaci noclegu. 

24.5. Zakres zadania: 

24.5.1. Udzielenie noclegu co najmniej od godzin wieczornych do godzin 

porannych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 

pobyt w placówce może być przedłużony; 

24.5.2. Zabezpieczenie co najmniej 1 gorącego posiłku dziennie – 

przygotowywanego na miejscu lub dowożonego z zewnątrz; 

24.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody  

w wyznaczonych porach; 

24.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących koniecznych do odwszawiania; 

24.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych środków czystości tj. 

mydła, proszku do prania, papieru toaletowego; 

24.5.6. Realizacja funkcji informacyjnej dla osób bezdomnych oraz służb 

miejskich; 

24.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku  

w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia  

z Bezdomności; 

24.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających mających na celu: 

- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 
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- promowanie zdrowego trybu życia, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności 

oraz pogłębianie wiedzy, 

- dążenie do usamodzielnienia co najmniej 5 % mieszkańców 

placówki; 

24.5.9. Współpraca na rzecz osób bezdomnych ze: 

- Strażą Miejską, 
- Policją, 
- służbą zdrowia, 

- Pogotowiem Ratunkowym, 

- Miejskim Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Gdańsku, 

- SOK, 

- organizacjami pozarządowymi. 

24.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

24.6.1. Zatrudnienie pracownika socjalnego; 

24.6.2. W celu zapewnienia stałego, fachowego nadzoru wskazane jest 

zatrudnienie pracowników z doświadczeniem w pracy z osobami 

bezdomnymi posiadających umiejętności w zakresie prowadzenia 

negocjacji i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

24.7. Warunki lokalowe: 

24.7.1. Pomieszczenia noclegowe - pomieszczenia wieloosobowe, minimum  

3 m
2
 na osobę przy pojedynczych łóżkach, a 2 m

2
 przy łóżkach 

piętrowych wyposażone w miejsce do spania oraz niezbędną pościel 

(minimum poduszka i materac w powłoce zmywalnej np. tworzywo 

sztuczne, koc) oraz wyznaczone miejsce do przechowywania rzeczy 

osobistych (szafka); 

24.7.2. Kuchnia – miejsce umożliwiające co najmniej podgrzanie posiłków; 

24.7.3. Jadalnia- miejsce przeznaczone do spożywania posiłków, może pełnić 
funkcję świetlicy; 

24.7.4. Miejsce do prania - pomieszczenie umożliwiające mieszkańcom 

placówki pranie rzeczy osobistych; 

24.7.5. Palarnia- miejsce wydzielone do palenia papierosów; 

24.7.6. Pomieszczenia sanitarne - w tym w miarę możliwości przystosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (W.C., prysznic) z wydzielonym 

miejscem do odwszawiania; 

24.7.7. Izolatka - odrębne pomieszczenie celem czasowego odizolowania 

osoby tego wymagającej. 

24.8. Inne: 

24.8.1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla służb miejskich i osób 

bezdomnych (wykaz placówek dla osób bezdomnych, adresy 

organizacji pozarządowych i instytucji udzielających pomocy, adresy 

jadłodajni); 

24.8.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie Noclegowni; 

24.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia papierosów poza 

miejscem do tego wyznaczonym; 

24.8.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej; 

24.8.5. Zapewnienie łączności telefonicznej w czasie funkcjonowania 

Noclegowni; 
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24.8.6. Utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych w okresie grzewczym 

temperatury co najmniej 18 st. C (pokoje zaopatrzone w termometr); 

24.8.7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebywających w placówce 

osób, umożliwiającej ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy  

i okres pobytu; 

24.8.8. Prowadzenie  punktu wydawania odzieży. 

25. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 135 mężczyzn  
w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu 45 900 świadczeń w 2012 roku – 1 147 500,00 zł. Kwota 

dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu 

zadania. 

25.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

25.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

25.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal będący w dyspozycji Oferentów. 

25.4. Adresaci: Osoby bezdomne skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku. 

25.5. Zakres zadania: 

25.5.1. Zapewnienie całodobowego, okresowego miejsca pobytu; 

25.5.2. Zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie; 

25.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody  

w wyznaczonych porach; 

25.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących; 

25.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych środków czystości, tj. 

mydła, proszku do prania, papieru toaletowego; 

25.5.6. Zapewnienie warunków do świadczenia usług opiekuńczych  

i specjalistycznych; 

25.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku  

w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia  

z Bezdomności; 

25.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających, mających na celu: 

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

- kształtowanie umiejętności realizacji pełnienia ról społecznych, 

- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności 

oraz pogłębianie wiedzy, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- dążenie do usamodzielnienia co najmniej 3 % mieszkańców 

placówki; 

25.5.9. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku 

oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy osobom bezdomnym. 

25.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

25.6.1. Zatrudnienie pracownika socjalnego; 

25.6.2. Zatrudnienie pracowników sprawujących całodobowy nadzór nad 

funkcjonowaniem placówki; 
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25.6.3. W celu realizacji zadań statutowych w schronisku mogą być zatrudniani 

specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, 

politologii, terapii uzależnień, socjologii, prawa, a także pracownicy 

administracyjni oraz obsługi; 

25.6.4. Działalność schroniska może być uzupełniana pracą wolontariuszy. 

25.7. Warunki lokalowe: 

25.7.1. Pomieszczenia noclegowe o powierzchni mieszkalnej: 

- nie mniejsza niż 5 m
2
 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka 

jednopoziomowe, 

- nie mniejszą niż 3 m
2
 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka 

piętrowe; 

25.7.2. Wyposażenie pokoju lub sypialni: 

- łóżka, w tym łóżka piętrowe, lub tapczany, 

- kołdry lub koce, 

- bieliznę pościelową, 
- szafy ubraniowe lub wieszaki, 

- stół, 

- krzesła lub taborety (1 krzesło lub taboret na osobę); 
25.7.3. Jadalnia, która może spełniać również funkcję świetlicy; 

25.7.4. Kuchnia samoobsługowa lub pomieszczenie do przygotowywania 

posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców ośrodka; 

25.7.5. Łazienka wyposażona w: 

- umywalki z lustrem (co najmniej 1 umywalka z lustrem na 10 

osób), 

- natryski (co najmniej 1 natrysk na 20 osób); 

25.7.6. Ubikacja (co najmniej 1 oczko na 15 osób); 

25.7.7. Oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, 

czystej i brudnej pościeli oraz suszenia odzieży. 

25.8. Inne: 

25.8.1. Udostępnianie regulaminu wszystkim zainteresowanym w dniu 

przyjęcia do schroniska; 

25.8.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie placówki; 

25.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia papierosów poza 

miejscem do tego wyznaczonym; 

25.8.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej; 

25.8.5. Wyposażenie placówki w telefon; 

25.8.6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebywających w niej osób, 

umożliwiającej ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres 

pobytu w placówce. 

26. Prowadzenie miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych – prowadzenie 
ogrzewalni dla osób bezdomnych. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2012 roku – 40 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji 

umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 

26.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.2. 

26.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

26.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal będący w dyspozycji Oferentów. 
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26.4. Adresaci: Osoby bezdomne, nie wymagające interwencji medycznej, 

szczególnie te, które na co dzień nie korzystają z pomocy społecznej  

i przebywają w miejscach niemieszkalnych. 

26.5. Zakres zadania: 

26.5.1. Zapewnienie miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych – 

ogrzewalni funkcjonującej co najmniej od godzin wieczornych  

do godzin porannych. W wyjątkowych okolicznościach może 

funkcjonować 24 godziny dziennie; 

26.5.2. Ogrzewalnia powinna być usytuowana niedaleko centralnych węzłów 

komunikacyjnych, tak aby jej dostępność była jak największa. 

26.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

26.6.1. W celu zapewnienia stałego, fachowego nadzoru wskazane jest 

zatrudnienie pracowników z doświadczeniem w pracy z osobami 

bezdomnymi posiadających umiejętności w zakresie prowadzenia 

negocjacji i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

26.7. Wymagania lokalowe: 

26.7.1. Pomieszczenie ogrzewane, wieloosobowe, wyposażone w łatwo 

zmywalne krzesła najlepiej przytwierdzone do podłogi lub ścian; 

26.7.2. Toaleta i umywalka dla osób korzystających z ogrzewalni; 

26.7.3. Wydzielone miejsce dla pracownika organizacji pozarządowej 

pełniącego dyżur; 

26.7.4. Pomieszczenia spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa p. poż.  
i BHP. 

26.8. Inne: 

26.8.1. Udostępnienie osobom bezdomnym gorących napoi lub wrzątku; 

26.8.2. Prowadzenie punktu informacyjnego (np. gdzie i jak uzyskać pomoc); 

26.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie placówki; 

26.8.4. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia papierosów poza 

miejscem do tego wyznaczonym; 

26.8.5. Prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy placówki; 

26.8.6. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej; 

26.8.7. Zapewnienie łączności telefonicznej czasie funkcjonowania placówki; 

26.8.8. Współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, 

Policją, Strażą Miejską, SOK, służbą zdrowia. 

27. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla: 
A. średnio 80 kobiet i dzieci, w tym samotnego rodzica z dziećmi  

w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania polegającego na zapewnieniu 28 400 świadczeń w 2012 roku –  

710 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy  

w związku ze zmianą zakresu zadania. 

B. średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży - 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 

zadania polegającego na zapewnieniu 2 130 świadczeń w 2012 roku –  

72 420,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy  

w związku ze zmianą zakresu zadania. 
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27.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

27.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

27.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal będący w dyspozycji Oferentów. 

27.4. Adresaci: 

27.4.1. A: Kobiety bezdomne lub samotny bezdomny rodzic skierowani przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; 

27.4.2. B: Matki z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży i matki karmiące 

skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

27.5. Zakres podzadania A: 

27.5.1. Zapewnienie całodobowego, okresowego miejsca pobytu; 

27.5.2. Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej jednego gorącego; 

27.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody  

w wyznaczonych porach; 

27.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących; 

27.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych środków czystości,  

tj. mydła, proszku do prania, papieru toaletowego;  

27.5.6. Zapewnienie warunków do świadczenia usług opiekuńczych  

i specjalistycznych; 

27.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku  

w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia  

z Bezdomności; 

27.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających, mających na celu: 

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

- kształtowanie umiejętności realizacji pełnienia ról społecznych, 

- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, 
- doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- dążenie do usamodzielnienia co najmniej 5 % mieszkańców 

placówki. 

27.6. Zakres podzadania B: 

27.6.1. W zakresie interwencyjnym: 

- zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie 

okołoporodowym, 

- izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami 

przemocy, 

- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, 

- zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie 

mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót  

do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów  

czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa  

lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, 

- zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie  

do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, 

- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych  

i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności; 

27.6.2. W zakresie potrzeb bytowych: 

- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu, 
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- zapewnienie posiłków, w tym co najmniej jednego gorącego, 

- zapewnienie odrębnych pomieszczeń do spania oraz wspólnych 

pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi, 

- zapewnienie pokoi dla mieszkanek w ciąży przeznaczonych 

maksymalnie dla trzech osób oraz wspólnego pomieszczenia do 

pobytu dziennego, 

- zapewnienie ogólnodostępnej łazienki, wyposażonej w sposób 

umożliwiający sprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, 

jak i dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, odpowiednio 

jedna łazienka na pięć osób, 

- zapewnienie ogólnodostępnej kuchni do samodzielnego 

sporządzania posiłków oraz co najmniej jednego dodatkowego 

pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków, 

- zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia; 

27.6.3. W zakresie opiekuńczo wspomagającym: 

- zapewnienie podstawowej pielęgnacji mieszkańca w czasie 

choroby oraz opieki nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna 

dziecka, 

- umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, 

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby, 

- zapewnienie środków higieny osobistej, środków czystości  

w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu; 

27.6.4. Zapewnienie podmiotowego traktowanie i partnerstwa we wzajemnych 

relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem; 

27.6.5. Tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej 

atmosfery; 

27.6.6. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci; 

27.6.7. Stwarzanie warunków do rozwoju osobowego, poszanowanie sfery 

prywatności mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia 

samodzielnego życia w godnych warunkach: 

27.6.8. Indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane  

w ramach programów usamodzielnienia. 

27.7. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

27.7.1. Zatrudnienie  pracownika socjalnego; 

27.7.2. Zatrudnienie pracowników sprawujących całodobowy nadzór  

nad  funkcjonowaniem placówki; 

27.7.3. W celu realizacji zadań statutowych, w schronisku mogą być 
zatrudniani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy 

socjalnej, politologii, terapii uzależnień, socjologii, prawa, a także 

pracownicy administracyjni oraz obsługi; 

27.7.4. Działalność schroniska może być uzupełniana pracą wolontariuszy. 

27.8. Wymagania lokalowe w zakresie podzadania A: 

27.8.1. Pomieszczenia noclegowe o powierzchni mieszkalnej: 

- nie mniejsza niż 5 m
2
 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka 

jednopoziomowe, 

- nie mniejszą niż 3 m
2
 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka 

piętrowe; 

27.8.2. Wyposażenie pokoju lub sypialni w: 

- łóżka, w tym łóżka piętrowe lub tapczany, 
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- kołdry lub koce, 

- bieliznę pościelową, 
- szafy ubraniowe lub wieszaki, 

- stół, krzesła lub taborety (1 krzesło lub taboret na osobę); 
27.8.3. Jadalnia, która może spełniać również funkcję świetlicy; 

27.8.4. Kuchnia samoobsługowa lub pomieszczenie do przygotowywania 

posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców ośrodka; 

27.8.5. Łazienka wyposażona w: umywalki z lustrem (co najmniej 1 umywalka 

z lustrem na 10 osób) i natryski (co najmniej 1 natrysk na 20 osób); 

27.8.6. Ubikacja (co najmniej 1 oczko na 15 osób); 

27.8.7. Oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, 

czystej i brudnej pościeli oraz suszenia odzieży. 

27.9. Inne: 

27.9.1. Udostępnianie regulaminu wszystkim zainteresowanym w dniu 

przyjęcia do schroniska; 

27.9.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie placówki; 

27.9.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia papierosów poza 

miejscem do tego wyznaczonym; 

27.9.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej; 

27.9.5. Wyposażenie placówki w telefon; 

27.9.6. Powadzenie dokumentacji dotyczącej przebywających w niej osób, 

umożliwiającej ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres 

pobytu w placówce. 

28. Realizacja projektu pilotażowego Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2012 r. - 364 400,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie realizacji 

umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 
28.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 

5.1.1. 

28.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

28.3. Miejsce realizacji zadania: Lokal znajdujący się w zasobach Miasta Gdańska 

przy ul. Wyzwolenia 48. 

28.4. Adresaci: Osoby i rodziny zagrożone bezdomnością, wobec których zostanie 

zrealizowana eksmisja z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańska oraz 

skierowanie do pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokiem sądu i na 

podstawie umów zawartych między nimi a Wydziałem Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

28.5. Zakres zadania: 

28.5.1. Wzmożona aktywizacja i reintegracja społeczna osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kształcenie 

umiejętności pozwalających na wyprowadzenie ich z trudnej sytuacji,  

w jakiej się znaleźli oraz na powrót do aktywnego życia  

w społeczeństwie, zgodnie z celami Projektu oraz ustalonymi zakresami 

działań; 
28.5.2. Ewidencjonowanie osób zakwalifikowanych do uczestnictwa  

w aktywizacji w ramach CTUS; 

28.5.3. Dokumentowanie prowadzonych działań; 
28.5.4. Cele ogólne projektu: 
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- Profilaktyka bezdomności i wykluczenia społecznego w Gdańsku; 

- Przeciwdziałanie zjawisku patologii społecznej w Gdańsku; 

- Rozwiązanie problemu osób i rodzin z orzeczonymi wyrokami 

eksmisji do pomieszczeń tymczasowych w Gdańsku; 

28.5.5. Cele szczegółowe projektu: 

- Stworzenie systemu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Gdańska poprzez 

wsparcie, trening i podnoszenie ich kompetencji społecznych; 

- Stworzenie systemu pomocy osobom i rodzinom mieszkającym  

w zadłużonych lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta 

Gdańska, wobec których będzie wykonana eksmisja do 

pomieszczeń tymczasowych zgodnie z nakazem sądu; 

- Stworzenie nowych standardów pracy socjalnej z rodzinami 

eksmitowanymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 

- Stworzenie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do wsparcia rodzin 

eksmitowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

28.5.6. Zakres działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje: 

diagnozę środowiska, zabezpieczenie środków na zatrudnienie kadry  

do poradnictwa specjalistycznego w CTUS, wybór i zawarcie umowy  

z realizatorem Projektu, współdziałanie w powołaniu i w pracy Zespołu 

Opiniującego oraz prowadzenie pracy socjalnej; 

28.5.7. Zakres działań Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

obejmuje: przekazanie obiektu na pomieszczenia tymczasowe  

i zabezpieczenie środków na jego utrzymanie, zawarcie umów  

z osobami/rodzinami eksmitowanymi i skierowanie ich do pomieszczeń 
tymczasowych, a także do współdziałania w pracy Zespołu 

Opiniującego. Równocześnie jest zobowiązany do zapewnienia 

dwunastu lokali socjalnych rocznie z zasobów mieszkaniowych Miasta 

Gdańska na cele Projektu; 

28.5.8. Zakres działań Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 

obejmuje: przygotowanie obiektu na pomieszczenia tymczasowe, 

zabezpieczenie mienia eksmitowanych osób/rodzin, przekazanie 

dwunastu lokali socjalnych rocznie z zasobów mieszkaniowych Miasta 

Gdańska. GZNK zobowiązany do współdziałania w pracy Zespołu 

Opiniującego; 

28.5.9. Zakres działań Podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja 

zadania obejmuje: realizowanie założeń projektu, udział w pracach 

Zespołu Opiniującego, rekrutacja i zatrudnienie kadry CTUS, 

wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na biuro Projektu. 

28.6. Dodatkowe wymagania kadrowe:  

28.6.1. Kierownik CTUS – odpowiada za sprawne i prawidłowe zarządzanie 

Projektem i zatrudnioną kadrą; 
28.6.2. Asystent rodziny - towarzyszy beneficjentowi Projektu  

w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, motywowaniu  

i dopingowaniu go do podejmowania działań mających na celu poprawę 
i zmianę jego sytuacji socjalno - bytowej oraz monitoruje postępy  

w procesie jego aktywizacji i reintegracji społecznej; 

28.6.3. Opiekun – odpowiada za ład i porządek w budynku CTUS w godzinach 

nocnych; 
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28.6.4. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 

kontynuuje podjętą pracę socjalną z beneficjentem, którą prowadził  

w dotychczasowym środowisku i odpowiada za jego wsparcie  

w ramach kontraktu socjalnego – zatrudniony przez MOPS w Gdańsku. 

 

 
 

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 2012 rok ujęte są w Uchwale Nr XVIII/305/11 

Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 
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Załącznik Nr 1 

do Załącznika Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1389/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 10 października 2011 r. 

 
Zasady funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

 
I. Postanowienia ogólne 
1. Zadanie prowadzenia Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

realizowane jest w siedzibie w Gdańsku przy ul. Hallera 115 i obejmuje zakresem 

swojego działania mieszkańców Gdańska. 

2. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności 

mieszkańców Gdańska, którzy będąc osobami o różnych przyczynach 

niepełnosprawności, podejmują działania na rzecz powrotu do aktywności społecznej  

i zawodowej. Działalność Wypożyczalni służyć ma przyspieszeniu ich procesu 

adaptacyjnego i rehabilitacyjnego. 

3. Wypożyczalnia realizuje swoje cele poprzez: 

- nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego  

i urządzeń pomocniczych – w zależności od rodzajów niepełnosprawności,  

z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności oraz rehabilitacji, 

- konserwację i naprawę sprzętu, o którym mowa powyżej, 

- prowadzenie bazy danych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich potrzeb  

w zakresie samodzielnego funkcjonowania i rehabilitacji, 

- dotarcie do jak największej liczby osób wymagających szybkiej pomocy 

ograniczając ich poczucie krzywdy, osamotnienia z problemem, 

- poprawę stanu fizycznego osób, którym udostępniono sprzęt rehabilitacyjny  

i urządzenia pomocnicze, 

- zmniejszenie liczby osób corocznie zasilających liczbę bezrobotnych osób 

niepełnosprawnych, 

- udzielanie informacji na temat możliwości skorzystania ze sprzętu, 

- udostępnianie sprzętu i urządzeń pomocniczych osobom, które nie otrzymały 

jeszcze potrzebnego sprzętu oraz w celu przedłużenia czasu rehabilitacji 

leczniczej, co umożliwi jak najszybszy powrót do aktywności zawodowej. 

4. Wypożyczalnia czynna jest codziennie w dni powszednie z wyjątkiem sobót, niedziel 

i świąt - w godzinach 7.30 - 15.30, w tym jeden dzień w tygodniu w godzinach  

9.00 – 17.00. 

5. Zatrudnienie w wypożyczalni powinno zapewnić prawidłową realizację zadania.  

W ramach obsługi musi zostać zatrudniona osoba posiadająca prawo jazdy. 

6. Z działalności wypożyczalni, raz na kwartał sporządza się sprawozdanie z realizacji 

zadania i składa do MOPS w Gdańsku do 20 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny 

kwartał. 

7. Wypożyczalnia współpracuje z innymi podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi 

wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8. Sprzęt może zostać wypożyczony po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

- biorący do używania musi być mieszkańcem Gdańska, 

- biorący do używania powinien posiadać aktualne orzeczenie  

o niepełnosprawności lub w przypadku jego braku wykazać zasadność używania 

danego sprzętu lub urządzenia, 

- biorący do używania musi posiadać pisemne wskazanie od lekarza o konieczności 

używania danego sprzętu lub urządzenia. 
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9. Organizacja realizująca zadanie ponosi odpowiedzialność za powierzony majątek, który 

zostanie jej przekazany na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz za majątek 

zakupiony ze środków publicznych w trakcie realizacji zadania. Organizacja realizująca 

zadanie jest odpowiedzialna za poprawność pobierania kaucji za wypożyczony sprzęt 
oraz za przekazywanie kaucji do kasy MOPS. 

10. Pracownik wypożyczalni odpowiadający za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu 

albo wyliczenia się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jest zobowiązany do 

podpisania umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie. 

II. Zasady wypożyczania sprzętu. 
1. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy osobami 

działającymi w imieniu Wypożyczalni a Wypożyczającym, która określa szczegółowy 

zakres zobowiązań każdej ze stron umowy, której wzór przedstawiono poniżej. 

2. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek przedstawienia dowodu 

tożsamości, odpowiedniego dokumentu (jeśli posiada) potwierdzającego 

niepełnosprawność, zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze 

sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze sposobem 

użytkowania sprzętu. 

3. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, 

Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej, w terminie nie 

późniejszym, niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania  

z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy,  

z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. W przypadku dużego zainteresowania wypożyczeniem danego sprzętu możliwe jest 

jednorazowe przedłużenie użyczenia sprzętu na okres 3 miesięcy. W szczególnych 

przypadkach decyzję, o kolejnym przedłużeniu użyczenia sprzętu podejmuje podmiot 

odpowiedzialny za zadanie. 

6. Osoby korzystające z udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

zobowiązane są do wypełnienia ankiety, której wzór przedstawiono poniżej. 

7. Sprzęt i urządzenia pomocnicze udostępniane są po wpłaceniu zwrotnej kaucji  

w wysokości od 5 do 10% wartości udostępnionego sprzętu wg tabeli wysokości kaucji, 

której wzór przedstawiono poniżej. 

8. Istnieje możliwość dowozu sprzętu do miejsca zamieszkania. Wydatki na zakup paliwa 

ze środków z dotacji powinny być wykorzystane jedynie na cele związane  

z działalnością wypożyczalni. Organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest do 

prowadzenia kart drogowych pojazdu. W uzasadnionych przypadkach, jeśli samochód 

nie jest w danym czasie wykorzystywany na potrzeby wypożyczalni, może być 
przeznaczony przez organizację prowadzącą wypożyczalnie na inne cele związane  

z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, pod warunkiem zakupu paliwa na te cele  

ze środków własnych. 

III. Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt. 
1. Wypożyczający odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności  

za wyrządzoną szkodę, w stopniu określonym ogólnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego użytkowania. 

3. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy 

Wypożyczającego koszty naprawy pokrywa Wypożyczający. 

4. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany on jest do zakupu tego sprzętu, 

a w przypadku braku takiej możliwości, do zwrotu równowartości sprzętu. 
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IV. Zasady ewidencjonowania usług. 
1. MOPS w Gdańsku przekaże na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego organizacji, 

która będzie realizowała zadanie pojazd, sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji 

zadania. Organizacja prowadzi w wersji papierowej rejestr udostępnionego sprzętu, 

który zawiera: 

- dane Wypożyczającego, 

- nazwę sprzętu, 

- termin użyczenia, 

- wysokość kaucji, 

- dane lekarza wystawiającego wskazanie do stosowania sprzętu, 

- oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem korzystania i warunkach użyczenia 

sprzętu, 

- podpis Wypożyczającego w momencie odbioru i zdania sprzętu. 

2. Organizacja prowadzi elektroniczną zbiorczą ewidencję posiadanego przez 

Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: 

- nazwę i nr ewidencyjny sprzętu, 

- wartość sprzętu i wysokość kaucji, 

- data użyczenia i data zwrotu sprzętu, 

- imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, 

- uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu. 

3. Organizacja realizująca zadanie musi prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową 
majątku wypożyczalni oraz ewidencję zawartych umów użyczenia. 

4. Organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest do przeprowadzania dwa razy w roku 

spisu z natury na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia. 

V. Zasady przyjmowania i zwrotu kaucji. 
1. Organizacja prowadząca wypożyczalnię upoważni pracownika do przyjmowania wpłat 

gotówkowych z tytułu kaucji za wypożyczony sprzęt. 
2. Dowodami przyjęcia odpowiedzialności materialnej przez inkasenta jest podpisana 

deklaracja o odpowiedzialności materialnej za powierzone środki pieniężne i druki 

ścisłego zarachowania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie  

z wynagrodzenia należności z tytułu nieodprowadzenia przyjętych wpłat gotówkowych 

do kasy MOPS. Wzór deklaracji przedstawiono poniżej. 

3. Inkasenci upoważnieni są do pobierania z kasy MOPS druków ścisłego zarachowania 

symbolu Pu-k-104 – „kwitariusz przychodowo – ewidencyjny opłat”. 

4. Wydanie druków ścisłego zarachowania osobom upoważnionym, o których mowa  

w ust. 3 następuje po zdaniu kopii bloku wykorzystanego. 

5. Druki powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych miejscach. 

6. W przypadku zaginięcia druków należy przeprowadzić inwentaryzację, ustalić liczbę  
i cechy zaginionych druków, sporządzić protokół zaginięcia. 

7. W przypadku zniszczenia druków, należy sporządzić komisyjny protokół. 

8. Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji 

„unieważniam” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej tej 

czynności. 

9. Na podstawie wystawionych pojedynczych druków, o których mowa w ust. 3, inkasenci 

sporządzają w 2 egzemplarzach zbiorcze zestawianie dowodów księgowych według 

jednorodnych operacji gospodarczych. Wzór zestawienia przedstawiono poniżej. 

10. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem dowodów księgowych, inkasenci dokonują wpłaty 

gotówki do kasy MOPS codziennie w godzinach otwarcia, najpóźniej do godziny 13.00. 

11. Czynności, o której mowa w ust. 10 nie wykonuje się, jeżeli łączna kwota wszystkich 

wpłat przyjętych przez inkasentów nie przekracza kwoty 500 zł. W takim przypadku 
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wpłaty do kasy MOPS należy dokonywać od poniedziałku do piątku do godziny 13.00 

raz na dwa tygodnie oraz na ostatni dzień roboczy miesiąca. 

12. Kasjer MOPS sprawdza prawidłowość sporządzonego zbiorczego zestawienia 

dowodów księgowych, porównując poszczególne zapisy w zestawieniu z dowodami 

wpłat inkasenta. 

13. Na okoliczność przyjęcia wpłaty od inkasenta, pracownik kasy MOPS wystawia dowód 

wpłaty. 

14. Potwierdzenie dokonania wpłaty przez inkasenta, winno być dołączone do kopii 

zbiorczego zestawienia dowodów księgowych. 

15. Zwrot kaucji następuje w kasie MOPS lub na rachunek bankowy biorącego do 

używania na podstawie pisemnego wniosku pracownika wypożyczalni złożonego  

w MOPS  

16. Odsetki od kaucji nalicza się od dnia wpłaty kaucji na rachunek bankowy do momentu 

wypłaty z tego rachunku, zgodnie z zasadami naliczania stosowanymi przez bank. 

VI.  Postanowienia końcowe. 
1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez 

Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem 

lub zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie 

natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy,  

a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu. 

3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić 
i przetwarzać dane osobowe wypożyczających, którzy wyrażą na to pisemną zgodę. 

Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego  
i urządzeń pomocniczych 

1. Rodzaje udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych: 
1) wózki inwalidzkie, 

2) kule inwalidzkie łokciowe i pachowe, 

3) balkoniki , chodziki, trójnogi, laski, 

4) ortezy, stabilizatory, 

5) indywidualne zestawy pionizujące, 

6) stymulatory chodu, 

7) inhalatory, 

8) lampy Sollux, Bioptron, 

9) zestawy do ćwiczeń manualnych, 

10) temblaki na kończyny górne, 

11) stabilizatory stawów skokowych, 

12) łóżka ortopedyczne, 

13) krążki, poduszki i materace przeciwodleżynowe, 

14) lejce do siadania, 

15) piłki rehabilitacyjne, 

16) kolumny do ćwiczeń, 
17) PUR z wyposażeniem i obciążnikami, 

18) aparaty drewniane do masażu, 

19) maty do hydroterapii, 

20) chwytaki rehabilitacyjne, 

21) rowery rehabilitacyjne, steppery, wioślarz, 

22) drążki rehabilitacyjne zwykłe i rozporowe, 

23) ekspandery, 

24) glukometry, 
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25) ciśnieniomierze, 

26) kołnierze, gorsety i sznurówki, 

27) stołki i ławki inwalidzkie sanitarne, 

28) inny sprzęt, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie. 

2. Grupy beneficjentów korzystających z możliwości udostępnienia powyższego 
sprzętu: 
Mieszkańcy Gdańska, którzy utracili sprawność organizmu: 

- posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub w przypadku jego 

braku wykazujący zasadność używania danego sprzętu lub urządzenia oraz 

posiadający pisemne wskazanie od lekarza o konieczności używania danego 

sprzętu lub urządzenia. 

3. Warunki udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych: 
Osoba, która ubiega się o udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych jest zobowiązana: 

1) przedstawić pisemne wskazanie lekarza prowadzącego lub rehabilitanta do 

stosowania danego sprzętu i urządzenia, 

2) zapoznać się ze sposobem korzystania z sprzętu/urządzenia, co pisemnie 

poświadcza, 

3) określić wstępny termin użyczenia, 

4) złożyć oświadczenie o odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie 

i eksploatację sprzętu/urządzeń, 
5) potwierdzić udostępnienie sprzętu/urządzeń w rejestrze udostępnienia 

prowadzonym przez wypożyczalnię, 
6) złożyć ankietę o skuteczności sprzętu/urządzeń w jej rehabilitacji zawodowej  

i/lub społecznej. 

4. Sprzęt i urządzenia udostępniane są: 
1) mieszkańcom Miasta Gdańska na podstawie pisemnego wskazania lekarza lub 

rehabilitanta, 

2) na czas nie krótszy niż 2 tygodnie i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w uzasadnionych 

przypadkach na czas dłuższy niż 6 miesięcy, 

3) po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości od 5 do 10% wartości udostępnionego 

sprzętu określonej w tabeli wysokości kaucji, 

4) po uprzednim dostosowaniu do indywidualnych potrzeb beneficjenta w siedzibie 

wypożyczalni lub w miejscu jego zamieszkania. 

5. Odpowiedzialność beneficjentów wynikająca z korzystania ze sprzętu  
i urządzeń: 
1) uszkodzenie udostępnionego sprzętu lub urządzeń wynikające z nieprawidłowej 

lub nadmiernej eksploatacji wywołuje obowiązek pomniejszenia zwracanej kwoty 

kaucji lub pokrycia kosztów naprawy sprzętu lub urządzeń, w przypadku  

gdy koszty te są wyższe od wysokości kaucji, 

2) zużycie elementów zapasowych sprzętu/urządzeń powoduje konieczność 
pomniejszenia zwracanej kwoty kaucji lub zwrotu kosztów ich wymiany,  

w przypadku wyższych kosztów od wysokości kaucji, 

3) zużycie sprzętu lub urządzeń wynikające z prawidłowej eksploatacji nie powodują 
odpowiedzialności materialnej, 

4) w przypadku zwrotu nieuszkodzonego sprzętu lub urządzenia kaucja podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami bankowymi według bankowej stopy procentowej. 

6. Zasady ewidencjonowania usług: 
1) pracownik wypożyczalni prowadzi rejestr udostępnianego sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, który zawiera dane beneficjenta, 
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rodzaj użyczonego sprzętu lub urządzenia, dane lekarza wystawiającego 

wskazanie do stosowania tegoż sprzętu, czas użyczenia, kwotę kaucji oraz podpis 

beneficjenta, 

2) powyższy rejestr jest na bieżąco aktualizowany w celu zapewnienia terminowości 

zwrotu sprzętu, 

3) pracownik wypożyczalni sporządza umowę użyczenia udostępnianego sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. 
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UMOWA UŻYCZENIA NR …........................................ 

zawarta w dniu ………………………........................ w Gdańsku 

pomiędzy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Użyczającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym/ą w Gdańsku ul. ……………………………………………………………….. 

legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………… PESEL …………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Biorącym do używania”. 

 
§ 1 

 

Użyczający oświadcza, iż jest uprawniony do użyczenia rzeczy ruchomej – sprzętu 

rehabilitacyjnego …………………………… o numerze inwentarzowym …………………… 

o wartości ewidencyjnej ……………,- zł. 

 
§ 2 

 

Użyczający użycza i oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania rzecz,  

o której mowa w § 1 umowy. 

 
§ 3 

 

Do obowiązków Biorącego do używania rzecz należy: 

1) Używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

2) Nie przekazywanie rzeczy innej osobie bez pisemnej zgody Użyczającego. 

3) Zabezpieczenie rzeczy przed uszkodzeniem i kradzieżą. 
4) Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu. 

5) Dokonanie przed wydaniem rzeczy wpłaty kaucji w wysokości ……………..,- zł. 

 
§ 4 

 

Po zakończeniu użyczenia rzecz należy zwrócić w stanie niepogorszonym; jednakże Biorący 

do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będącej następstwem 

prawidłowego używania. 

 
§ 5 

 
1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Użyczającego z tytułu uszkodzenia rzeczy 

lub jej utraty, Biorący do używania przed wydaniem rzeczy wpłaci kaucję  
w wysokości …………. zł upoważnionemu pracownikowi wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego, w kasie MOPS w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 134 A 

rachunek bankowy o numerze .......................................................................................... . 

2. Kaucja zostanie zwrócona wraz z odsetkami bankowymi według bankowej stopy 

procentowej po zakończeniu użyczenia i przyjęciu rzeczy przez Użyczającego w stanie 
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niepogorszonym w kasie MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 A  

lub na wskazany przez Biorącego do używania rachunek bankowy. 

3. Nieodebranie kaucji lub nie złożenie dyspozycji jej zwrotu na rachunek bankowy przez 

Biorącego do używania w terminie 90 dni od dnia zwrotu rzeczy spowoduje 

przekazanie kaucji wraz z odsetkami na rachunek dochodów Miasta Gdańska. 

 
§ 6 

 
W przypadku stwierdzenia znacznego uszkodzenia rzeczy lub jej utraty Biorący do używania 

zobowiązany będzie do zapłaty kwoty równej wartości ewidencyjnej rzeczy, o której mowa  

w § 1 lub kosztów naprawy pomniejszonych o wysokość wpłaconej kaucji. 

 
§ 7 

 

Umowę zawiera się na okres od ………………………. do ………………………, z tym że: 

1) Użyczający może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za 2 tygodniowym 

wypowiedzeniem. 

2) Biorący do używania może zwrócić przedmiot użyczenia w każdym czasie. 

3) W dniu otrzymania sprzętu Biorący do używania został zapoznany ze stanem 

technicznym użyczonego sprzętu. 

 

§ 8 
 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 

Ewentualne spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd miejscowo właściwy dla Użyczającego. 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Biorący do używania        Użyczający 
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Ankieta ewaluacyjna 
 
 

A. Rok objęcia pomocą – ............................ 

1. Informacje o beneficjencie pomocy: 
Płeć: Kobieta  Mężczyzna   

Rodzaj schorzenia/niepełnosprawność z tytułu dysfunkcji 

 narządu ruchu 

 narządu słuchu 

 narządu wzroku 

 inne 

2. Informacja o aktualnym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub o 
orzeczeniu równoważnym beneficjenta pomocy 

Znaczny Umiarkowany Lekki Orzeczenie o niepełnosprawności Brak 

     

3. Za pośrednictwem Wypożyczalni w Gdańsku uzyskałam/uzyskałem 
następującą pomoc: 

Rodzaj udostępnionego sprzętu 

 wózek inwalidzki 

 kule lub laska 

 balkonik lub chodzik 

 inny 

(jaki?:..............................................................

......................) 

 żaden 

Data wypełnienia ankiety ................................... (dzień/miesiąc/rok) 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety! 
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Tabela wysokości kaucji za udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego  
i urządzeń pomocniczych 

 

L.p. Nazwa sprzętu lub urządzenia 

Przybliżona wartość 
ewidencyjna sprzętu lub 

urządzenia 

Wysokość kaucji 

1 wózki inwalidzkie manualne 1 400,00 70,00 

2 wózki inwalidzkie aktywne 3 100,00 155,00 

3 kule inwalidzkie łokciowe  25,00 2,50 

4 kule inwalidzkie pachowe 44,00 4,00 

5 balkoniki , chodziki 140,00 – 180,00 10,00 

6 trójnogi, laski, 15,00-30,00 1,50 – 3,00 

7 ortezy, stabilizery, 90,00-180,00 9,00 

8 stabilizatory 20,00-40,00 2,00 

9 indywidualne zestawy pionizujące, 

stymulatory chodu 

2 700,00 – 3 000,00 200,00 

10 Inhalatory dyszowe 2 700,00 150,00 

11 Inhalatory ultradźwiękowe 660,00 65,00 

12 zestawy do ćwiczeń manualnych 640,00 50,00 

13 temblaki na kończyny górne 20,00-30,00 2,00 

15 lóżka ortopedyczne zwykłe z 

wyposażeniem 

1 840,00 110,00 

16 lóżka ortopedyczne elektryczne 2 500,00 150,00 

17 krążki, poduszki  15,00-50,00 1,50-5,00 

18 materace przeciwodleżynowe 170,00 17,00 

19 materace przeciwodleżynowe 

pneumatyczne 

300,00 30,00 

20 lejce do siadania 20,00 2,00 

21 piłki rehabilitacyjne 15,00-30,00 1,50 

22 kolumny do ćwiczeń 1 120,00 100,00 

23 PUR z wyposażeniem i obciążnikami 2 140,00 170,00 

24 aparaty drewniane do masażu 15,00-50,00 1,50-5,00 

25 maty do hydroterapii 3 000,00 300,00 

26 chwytaki rehabilitacyjne     

27 rowery rehabilitacyjne 620,00 50,00 

28 steppery 500,00 40,00 

29 wioślarz 1 200,00 100,00 

30 drążki rehabilitacyjne 40,00 4,00 

31 ekspandery 60,00 5,00 

32 glukometry 85,00 8,00 

33 ciśnieniomierze 180,00 18,00 

34 kołnierze 20,00-53,00 2,00-5,00 

35 gorsety 200,00 15,00 

36 sznurówki 80,00-120,00 8,00 

37 stołki i ławki inwalidzkie sanitarne 50,00-150,00 5,00-15,00 

38 Lampy Sollux 800,00 50,00 

39 Lampy Bioptron 2 200,00 180,00 

40 pozostały sprzęt wg wartości od 5 % do 10% 
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Deklaracja o odpowiedzialności materialnej 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………… 
Jednostka organizacyjna:………………………………………………………….. 
 

 
W związku z powierzeniem mi obowiązków przyjmowania wpłat gotówkowych  

z tytułu kaucji za wypożyczony sprzęt, przyjmuję do wiadomości, że ponoszę 
odpowiedzialność materialną za powierzone środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania. 

 

Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia należności  

z tytułu nieodprowadzenia przyjętych wpłat gotówkowych do kasy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

Jednocześnie stwierdzam, że znane mi są skutki prawne wynikające z podpisania 

niniejszej deklaracji. 

 

Gdańsk, dnia …………. 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) 

 

Oświadczenie przyjął: 
 

…………………………. 
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Zestawienie Dowodów Księgowych 
DOTYCZY: …………………………………………………………….. 

 

L.p. Nr 
kwitariusza 

Imię i nazwisko 
wpłacającego 

Data wpłaty Kwota w zł Uwagi 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RAZEM   

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Sporządził……………………     Sprawdził……………………. 

(podpis i data)        (podpis i data) 
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Załącznik Nr 2 

do Załącznika Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1389/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 10 października 2011 r. 

 

Wykaz dokumentacji indywidualnej w ŚDS województwa pomorskiego: 
 

1. WNIOSEK O SKIEROWANIE DO DOMU/PODANIE – druk ustalony 
wewnętrznie – zawierający podpis uczestnika lub za jego zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna faktycznego. 

2. PROCEDURY – ustalone wewnętrznie w zależności od rodzaju domu: 

a. sposób przyjmowania do domu, 
b. niezbędne działania w przypadku zdarzeń kryzysowych: 

- napady agresji lub autoagresji, 

- napady padaczki lub inne sytuacje wynikające ze stanu zdrowia, 

- zdarzenie losowe typu awarie, zagrożenia. 

c. postępowanie w przypadku konieczności pozbawienia osoby prawa  
do pobytu: 
- ze względu na dobro grupy, 

- ze względu na dobro danej osoby, gdy dalszy pobyt pogarsza stan 

funkcjonowania, wskazania do innej formy opieki /DPS/, 
- ze względu na dobro danej osoby, gdy osoba uzyskała możliwość 

funkcjonowania w innej formie – przygotowania do WTZ, ZAZ, pracy. 

3. ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE – wskazane druki do wypełnienia dla: 
- lekarza specjalisty psychiatry/neurologa, o występujących zaburzeniach, 

- lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału  

w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 

niepełnosprawnych. 

4. LEKI ZLECONE, WSKAZÓWKI, ZLECENIA, PRZECIWWSKAZANIA – 
aktualizowane na bieżąco. 

5. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - O ILE OSOBA TAKIE POSIADA. 

6. WYWIAD ŚRODOWISKOWY – wykonuje OPS i aktualizuje zgodnie z przepisami – 

potrzebne informacje przekazuje kierownikowi ŚDS. 
7. DEZYCJA ADMINISTRACYJNA OPS – pierwsza nie dłuższa niż 3 m-ce, następna 

na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – 

aktywizującego. 
8. OCENA STANU PSYCHICZNEGO - druk ustalony wewnętrznie – w czasie pobytu 

uczestnika w ŚDS, aktualizacja, co najmniej raz w roku. 
9. PROFIL UCZESTNIKA – DIAGNOZA - ustalone wewnętrznie w zależności  

od rodzaju domu – opracowany przez zespół wspierająco – aktywizujący, w czasie nie 

dłuższym niż 3 m-ce początkowego pobytu, weryfikowany, co najmniej raz w roku. 

10. INDYWIDUALNY PLAN POSTEPOWANIA WSPIERAJĄCO – 
AKTYWIZUJĄCEGO – druk jednolity w zależności od rodzaju domu A/B/C - 
opracowany przez zespół wspierająco – aktywizujący, w czasie nie dłuższym niż 3 m-ce 

początkowego pobytu, weryfikowany, przy udziale uczestnika i jego opiekuna, 

weryfikowany, co najmniej raz w roku określając okres, jaki będzie niezbędny do jego 

realizacji !!! 
11. OKRESOWA OCENA - druk ustalony wewnętrznie – realizacji indywidualnego 

planu wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika – minimum raz w roku. 
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12. NOTATKI dotyczące aktywności uczestnika, motywacji, zachowań w czasie udziału  

w zajęciach indywidualnych i grupowych. 

 

Wykaz dokumentacji zbiorowej w ŚDS województwa pomorskiego: 
 
1. EWIDENCJA: 

- Uczestników z danymi wg rozporządzenia. 

- Obecności uczestników zajęć w domu. 

- Osób oczekujących wg zgłoszeń. 
2. DZIENNIKI DOKUMENTAUJĄCE PRACĘ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU. 
3. DOKUMENTACJA PRACY ZESPOŁU WSPIERAJĄCO – 

AKTYWIZUJĄCEGO ORAZ INNA WG PORZEB. 
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Załącznik Nr 3 

do Załącznika Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1389/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 10 października 2011 r. 

 
Zasady funkcjonowania projektu pilotażowego  

„Osiedle Sitowie” 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

„Osiedle Sitowie” stanowi sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu 

oraz przygotowaniu zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

w szczególności z problemami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnych  

oraz bezdomnych, w tym matek z małoletnimi dziećmi. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów 

oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu w ośrodku wsparcia na czas 

trwania treningów uspołeczniających i zawodowych. 

Uczestnicy projektu, uczestnicząc w różnorodnych, wyspecjalizowanych 

treningach przygotowywani zostaną do samodzielnego życia oraz do pracy  

w spółdzielni socjalnej i na otwartym rynku pracy. 

„Osiedle Sitowie” jest umiejscowione w budynkach znajdujących się przy  

ul. Sitowie przekazanych na ten cel przez Prezydenta Miasta Gdańska Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej z zasobów mieszkaniowych Miasta.  

„Osiedle Sitowie” jest jednostką organizacyjną działającą w strukturach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Realizacja zadania prowadzona 

będzie przez organizacje pozarządowe, które organizować będą szereg treningów  

w pracowniach utworzonych w poszczególnych domkach/lokalach,. Placówka działać 
będzie w oparciu o regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

Realizacja projektu wynika z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 1, 3 i 10, art. 17 ust. 2  

pkt 3 i 4 i art. 36 pkt 2a, 2i, 2q, art. 48 ust. 1, 2, art. 49 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn zm.) oraz Uchwały  

Nr XXVI/828/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 z późn. zm. 

Projekt realizuje następujące cele Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych do roku 2015: 

- Cel główny 1, cel szczegółowy 1.4, cel operacyjny 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9 

- Cel główny 5, cel szczegółowy 5.1, cel operacyjny 5.1.1; 5.1.2 

- Cel główny 7, cel szczegółowy 7.4; 7.7, cel operacyjny 7.4.1; 7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3. 

II. Zasady funkcjonowania 
Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie poprzez udział w szeregu treningów 

prowadzonych w poszczególnych budynkach przez wybrane w drodze konkursu 

organizacje pozarządowe. 

Organizacje pozarządowe utworzą pracownie, w których prowadzić będą treningi 

społeczne i zawodowe dla beneficjentów. Treningi mają na celu przywrócenie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz podjęcia zatrudnienia. 

Realizacja powyższych celów odbywać się będzie przez zastosowanie różnorodnych 

technik terapii zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznej i specjalistycznych 

umiejętności zawodowych. 
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Wszyscy uczestnicy zostaną objęci trójstronnym kontraktem (beneficjent, 

organizacja pozarządowa, MOPS), który zawierać będzie formy, zakres  

i metody pracy, planowane efekty oraz sposób monitorowania realizacji projektu. 

Kontrakt zobowiązywać będzie do aktywnego uczestnictwa w projekcie. 

W ramach Osiedla, w poszczególnych budynkach, zostaną utworzone następujące 

pracownie (każda organizacja będzie odpowiedzialna za jedną pracownię): 
1. Pracownia rękodzieła, mająca na celu: 

- rozwijanie umiejętności manualnych przez uczestników; 

- nabywanie umiejętności sprzedaży własnych wyrobów; 

- próbę pozyskania zleceń na wyroby pracowni spoza Osiedla; 

- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla. 

2. Pracownia remontowa, której celem będzie: 

- przeprowadzanie drobnych prac remontowych w domach należących do 

Osiedla; 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla; 

3. Pracownia ogrodniczo – porządkowa, mająca za zadanie: 

- prowadzenie prac ogrodniczo – porządkowych na terenie Osiedla; 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla. 

4. Punkt opiekuńczo - konsultacyjny dla matek z dziećmi zajmujący się: 
- diagnozą problemów wychowawczych; 

- pomocą w prowadzaniu i wdrażaniu pożądanych zmian w procesie 

wychowawczym; 

- organizacją czasu wolnego dzieci. 

5. Pracownia bukieciarska, której celem będzie: 

- prowadzenie nauki układania kwiatów; 

- układanie kompozycji kwiatowych z roślin żywych i suszonych; 

- nauka tworzenia bukietów ślubnych i komunijnych; 

- nauka komponowania drobnych dekoracji kwiatowych na różne okazje. 

6. Pracownia fotograficzno – filmowa, której celem będzie: 

- nauka wyrażania swoich emocji, uczuć poprzez fotografię; 
- nauka robienia i obróbki zdjęć; 
- poprawa komunikacji interpersonalnej, poprzez dyskusje o filmie; 

- nauka zachowań ułatwiających poprawne funkcjonowanie w grupie; 

- nauka obsługi urządzeń technicznych służących do robienia zdjęć czy projekcji 

filmowych. 

Ponadto, każda z pracowni prowadzić będzie inne zadania w oparciu o wytyczne 

Rady Osiedla. Należy również przyjąć, iż w toku realizacji zadań, każda pracownia 

poddana będzie ocenie pod względem jej efektywności i faktycznego zapotrzebowania, 

po której możliwa będzie zmiana profilu pracowni lub ich rozszerzanie. Formuła 

warsztatów powinna być zatem elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb  

i możliwości beneficjentów. 

Uczestnikom projektu, na czas realizacji programu aktywizującego społecznie  

i zawodowo, zapewnione będą miejsca hostelowe okresowego pobytu. Liczba 

zabezpieczonych miejsc uzależniona będzie od ilości przekazanych lokali. W projekcie 

wezmą udział bezdomne matki z dziećmi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Przy okazji realizacji zleconych zadań każda z organizacji będzie realizowała jedno 

wspólne zadanie na rzecz wszystkich uczestników „Osiedla Sitowie” - pomoc 

psychologiczną, pedagogiczną, informacyjną, pracownika socjalnego i asystenta. 

Podział zadań dla poszczególnych organizacji uwzględniających zapewnienie miejsc 

hostelowych przedstawia się następująco: 
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- wspieranie 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie 

asystenta osobistego – domek nr 45; 

- wspieranie 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 

psychologicznego – domek nr 29; 

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

prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie 

pracownika socjalnego - domek nr 47; 

- wspieranie 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 - domek nr 25; 

- wspieranie 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej - 

domek 31; 

- prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowującej do 

pracy w podmiotach ekonomii społecznej - domek 35; 

- inne, w zależności od pozyskanych lokali. 

Zadania szczegółowe organizacji w ramach projektu: 

- realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu w ośrodku wsparcia (wyposażenie  

w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej oraz częściowe zapewnienie 

wyżywienia); 

- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędnej 

pomocy w załatwianiu spraw osobistych (porady prawne, psychologiczne itp.); 

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie aktywności, zabezpieczenie 

potrzeb kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, rozwijania kontaktu  

z rodziną i środowiskiem oraz inne formy aktywizacji; 

- trening 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 aktywizacji zawodowej przygotowującej do pracy na otwartym rynku 

lub w spółdzielni socjalnej; 

- prowadzenie na rzecz całego Osiedla poradnictwa, takiego jak określone w zadaniu; 

- 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. 

III. Zarządzanie 
1. Koordynator 

Koordynacja działań podejmowanych w ramach „Osiedla Sitowie” została 

powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

Bezpośrednią koordynację wykonuje Koordynator projektu zatrudniony przez 

MOPS na umowę o pracę. 
Dopuszcza się zorganizowanie nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników. 

2. Pracownicy 
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Pozostałą kadrę, zatrudnioną przez organizacje pozarządowe, stanowić będą 
specjaliści do spraw rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholodzy, 

pedagodzy, pracownik socjalny oraz asystent. 

3. Rada „Osiedla Sitowie” 

Dla sprawnego realizowania projektu została powołana Rada „Osiedla Sitowie”, 

w skład której wchodzą: koordynator, specjaliści działający na rzecz Osiedla oraz 

przedstawiciele poszczególnych grup uczestników. Rada, prowadząc bieżący 

monitoring i ewaluację, czuwać będzie nad prawidłową i efektywną realizacją 
projektu. Do jej zadań należeć będzie ponadto opracowywanie trójstronnych 

kontraktów, zobowiązujących do aktywnego uczestnictwa w projekcie wraz ze 

wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz okresowa ich ocena. 

Szczegółowy zakres działań Rady w tym prawa i obowiązki uczestników projektu 

określi regulamin organizacyjny Osiedla. 

IV. Zasady uczestnictwa i odpłatności 
O uczestnictwie w projekcie i wysokości odpłatności rozstrzyga Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Beneficjenci zostaną wskazani przez organizacje pozarządowe. 

Zakłada się, że uczestnicy projektu będą posiadali swoje określone środki 

finansowe, z których będą pokrywali według określonych zasad niezbędne, podstawowe 

potrzeby np. zakup niektórych artykułów spożywczych, środków czystości, a także będą 
partycypować w kosztach utrzymania: opłaty za ogrzewanie, wywóz nieczystości, wodę  
i ścieki, energię. Rada Osiedla może ustalić zasady wnoszenia opłat przez uczestników 

oraz sposób ich wykorzystania na cele projektu. 

V. Finansowanie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, jako jednostka organizacyjna 

realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, zabezpieczył w planie finansowym na 

rok 2012 środki finansowe na zlecenie zadań prowadzenia hostelowych miejsc 

okresowego pobytu w budynkach przy ul. Sitowie w Gdańsku wraz z zadaniami 

realizowanymi na rzecz całego projektu oraz na zatrudnienie Koordynatora projektu. 

Organizacje pozarządowe zainteresowane przystąpieniem do konkursu  

na realizację ww. zadań zadeklarują swój udział finansowo – rzeczowy w realizowanym 

projekcie we wnioskach aplikacyjnych. 


