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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1699/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 8 grudnia 2011 r. 

 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku – ubiegający się o środki z Unii 

Europejskiej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy  

i integracji społecznej”, Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy 

socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; 

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 

 

ogłasza 

 

otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych dla organizacji pozarządowych  

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

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

zainteresowanych wspólną realizacją zadań w ramach Partnerstwa Lokalnego. 

 

Zadania realizowane będą w partnerstwie, którego Liderem będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku, reprezentujący Gminę Miasta Gdańska. 

 

Celem Partnerstwa Lokalnego jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności 

instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia 

społecznego poprzez wykonanie w Mieście Gdańsku pilotażowego projektu wdrażającego 

standardy usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej wskazanych przez 

projektodawcę w dokumentacji konkursowej (www.crzl.gov.pl). 

 

Zawiązane Partnerstwo Lokalne pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Gdańsku reprezentującym Gminę Miasta Gdańska oraz organizacją pozarządową będzie 

miało szansę wziąć udział w dwóch etapach realizacyjnych projektu: 

Etap I: faza edukacyjno – szkoleniowa dla zawiązanego Partnerstwa Lokalnego 

zakończona opracowaniem przez zawiązane partnerstwo propozycji projektu 

pilotażowego dostosowanego do potrzeb Gminy Miasta Gdańska (do 6 miesięcy), 

Etap II: pilotażowe wdrożenie opracowanego projektu przez MOPS w Gdańsku  

oraz organizacją pozarządową wybrane po I etapie konkursu (do 18 miesięcy). 

 

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa 

max 10 pkt 

2. Dotychczasowa działalność podmiotu w zakresie 

prowadzenia Centrum Integracji Społecznej  

max 10 pkt 

3. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji 

projektów skierowanych do osób pozostających bez 

pracy 

max 7 pkt 
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4. Znajomość problematyki z zakresu pracy z osobami 

pozostającymi bez pracy 

max 6 pkt 

5. Zasoby, którymi podmiot dysponuje,  

w szczególności: 

a. zdolności organizacyjne (wartość poszczególnych 

projektów), 

b. kadra zarządzająca, 

c. kadra merytoryczna, 

d. potencjał rzeczowy (baza lokalowa itp.) 

max 8 pkt 

6. Współpraca z beneficjentem w trakcie 

przygotowywania projektu 

max 6 pkt 

7. Dotychczasowa współpraca organizacji z organami 

administracji publicznej, w szczególności z Miastem 

Gdańsk 

max 3 pkt 

 
Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami mogą składać podmioty będące organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) posiadające udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami 

pozostającymi bez pracy, a także w prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej, 

zainteresowane udziałem w realizacji projektu. 

 

Ponadto podmiot ubiegający się o status partnera w projekcie dodatkowo winien 

udokumentować co najmniej pięcioletni okres działalności statutowej w obszarze 

problematyki społecznej i wykluczenia społecznego na terenie Miasta Gdańska oraz co 

najmniej roczny okres prowadzenia Centrum Integracji Społecznej (np. rekomendacje dla 

organizacji i jej działania na rzecz osób pozostających bez pracy, sprawozdania merytoryczne 

z działalności organizacji pozarządowej). 

 

Zakłada się wspólną realizację projektu z jednym Partnerem. Poprzez partnerstwo należy 

rozumieć wspólną realizację projektu przez Lidera Partnerstwa i członka partnerstwa. 

 

Warunkiem zawarcia umowy na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług  

w zakresie pomocy i integracji społecznej z wyłonionym w otwartym naborze ofert 

partnerem, jest akceptacja realizacji projektu w ramach Partnerstwa Lokalnego przez 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą  

- z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gdańsku, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A (z dopiskiem „Otwarty nabór 

partnera w celu realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie 

pomocy i integracji społecznej”) w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze. 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą nie decyduje data stempla pocztowego. 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: aktualny dokument określający osobowość 

prawną np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia 

oferty, aktualny statut; sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, 

informacja dodatkowa) z działalności organizacji za ubiegły rok lub w przypadku 

dotychczasowej krótszej działalności – za ten okres; wykaz i cv kluczowych ekspertów -  

2 osób, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej - 1 osoba, których udział jest planowany  

w realizacji projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej 
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osoby, zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego projektu, jeżeli 

dany Partner zostanie wybrany, do realizacji projektu. 

Ponadto do formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć dokumenty potwierdzające co 

najmniej pięcioletni okres działalności statutowej w obszarze problematyki społecznej  

i wykluczenia społecznego na terenie Miasta Gdańska oraz co najmniej roczny okres 

prowadzenia Centrum Integracji Społecznej. 

Wyniki naboru ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz jego 

publikację na stronach internetowych Miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania, nie później 

jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


