
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1907/18 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

których adresatami są mieszkańcy Gdańska 

I. Ogłaszający 

Prezydent Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  

tel. 58/526-81-00, 58/526-81-36 

II. Organizator konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. Konrada Leczkowa 1A  

80-432 Gdańsk  

tel. 58/342-31-58 

III. Forma konkursu 

Konkurs organizowany jest na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze 

zm.) - w dalszej części zarządzenia zwana „ustawą o pomocy społecznej”; 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) - w dalszej części zarządzenia zwana „ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”; 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); 

4) ustawy z dania 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.); 

5) ustawy z dania 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.); 

6) ustawy z dania 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1030 ze zm.); 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) - w dalszej części zarządzenia zwana „ustawą  

o działalności pożytku publicznego”; 

8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 209, poz. 1245); 

9) uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016 r. poz. 1250); 

10) uchwały Nr LVII/1728/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019”; 

11) uchwały Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, zmienionej uchwałą Nr XXXII/887/16 z dnia  

19 grudnia 2016 r., uchwałą Nr LV/1623/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.; 

12) uchwały Nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”; 

13) uchwały Nr XXX/846/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 



roku 2030; 

14) uchwały Nr XV/419/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015 - 2020; 

15) uchwały Nr XLVII/1415/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 - 2020”; 

16) uchwały Nr XXXI/868/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020”; 

17) uchwały Nr LI/1522/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 

- 2023”; 

18) uchwały Nr XXIV/665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023; 

19) uchwały Nr XXVI/673/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów; 

20) uchwały Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023; 

21) uchwały Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 

ustalenia ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, 

niepełnosprawność lub chorobę, tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem 

Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., zmienionej uchwałą  

Nr XI/176/11 z dnia 26 maja 2011 r.; 

22) uchwały Nr XXXI/869/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania 

umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

23) zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu 

Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

na lata 2016 - 2023, zmienionego zarządzeniem Nr 209/18 z dnia 5 lutego 2018 r. 

IV. Wykaz zadań 

Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

Jednoroczne: 
I. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie – poradnictwo specjalistyczne, terapia 

rodzin, terapia par, terapia dzieci/młodzieży 

Zadania z zakresu wspierania osób bezdomnych: 

Jednoroczne: 
II. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych 

III. Prowadzenie noclegowni niskoprogowej 

IV. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do 

świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym 

Zadania z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami: 

Jednoroczne: 

V. Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla 7 osób z niepełnosprawnościami 

VI. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków 

rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania 

pomocy  



w formie opieki wytchnieniowej 

Zadania z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku: 

Jednoroczne: 

VII. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” dla 15 osób w wieku 60+, mieszkańców 

Miasta Gdańska 

Wieloletnie: 

VIII. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” dla 30 osób w wieku 60+, mieszkańców 

Miasta Gdańska 

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

Jednoroczne: 
IX. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej  

20 rodzin z dziećmi 

Zadanie z zakresu zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym: 

Jednoroczne: 

X. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością 

Zadania z zakresu mieszkalnictwa społecznego: 

Wieloletnie: 

XI. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców 

XII. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób z niepełnosprawnością 

XIII. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności 

XIV. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej 

XV. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny ze 

wsparciem przy ul. Dolne Młyny”. 

Zadania z zakresu ekonomii społecznej: 

Jednoroczne: 

XVI. Prowadzenie punku odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi 

mieszkań. 

XVII. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację 

zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące. 

Inne: 

Wieloletnie: 

XVIII. Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka. 

XIX. Prowadzenie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu pt. „Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi” 

 

Ww. zadania wpisują się w następujące programy operacyjne zgodnie z uchwałą  

Nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”: 

Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska: 

Cel operacyjny III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin  

i osób 

Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy 

zastępczej 

Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej 

Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość: 

Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw  

i organizacji 

Program Operacyjny Infrastruktura: 

Cel operacyjny VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku 



mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych lokali 

użytkowych. 

V. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich 

realizację 

I. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie – poradnictwo specjalistyczne, 

terapia rodzin, terapia par, terapia dzieci/młodzieży. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 70.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie miasta Gdańska znajdujący się  

w dyspozycji Oferenta. 

3. Adresaci: rodziny z miasta Gdańska będące w kryzysie, objęte wsparciem MOPR  

w Gdańsku lub skierowane przez MOPR w Gdańsku. 

4. Zakres zadania: 

1) podniesienie bezpieczeństwa w gdańskich rodzinach, wzmocnienie kompetencji 

wychowawczych, umiejętności właściwych zachowań, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz 

minimalizowanie zagrożeń płynących z nowoczesnych środków komunikacji 

społecznych poprzez identyfikowanie problemów, dochodzenie do porozumienia 

stron, świadome korzystanie z bogactwa mediów; 

2) wsparcie, które obejmuje: 

a) analizę zgłaszanej sytuacji rodziny, pary, dzieci/młodzieży oraz konsultacje  

z pracownikiem socjalnym przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu 

projektu (dot. klientów MOPR), 

b) określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem 

rodziny i będących przedmiotem współpracy z rodziną/parą, 

c) sformułowanie celów pracy z rodziną/parą/dzieckiem/młodzieżą, 

d) opracowanie planu pracy z rodziną/parą, 

e) prowadzenie działań psychologicznych i terapeutycznych na rzecz 

dzieci/młodzieży/rodzin/par zagrożonych przemocą w rodzinie lub jej 

doświadczających, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, funkcjonowania  

i właściwego rozwoju dzieci w tych rodzinach, 

f) prowadzenie psychoedukacji dla rodziców w zakresie prawidłowego sprawowania 

funkcji rodzicielskich, 

g) zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologicznej, w razie potrzeby 

konsultacji psychiatrycznych, 

h) prowadzenie konsultacji rodzinnych oraz par/małżeństw, 

i) prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie 

nadużyć seksualnych związanych z korzystaniem z nowoczesnych mediów, 

j) prowadzenie terapii rodzin doświadczających kryzysu, zagrożonych przemocą  

w rodzinie (badanie i terapia zaburzonych relacji rodzinnych, wsparcie  

w przechodzeniu kryzysów, wychowawczych, innych), 

k) prowadzenie indywidualnej terapii par, 

l) prowadzenie indywidualnej terapii dla dzieci/młodzieży, 

m) monitorowanie postępów zmian w rodzinie/parze i ewaluacja realizacji działań 

pomocowych (opracowanie własnego narzędzia „przed” i „po” zakończeniu 

współpracy), 

n) motywowanie do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie oraz 

bezpieczeństwo i dobro dzieci, 

o) prowadzenie dokumentacji klientów obejmującą diagnozę ich sytuacji oraz 



podejmowane działania psychologiczne, terapeutyczne (zgłoszenie, diagnoza, 

plan pracy z określonym celem, karta pracy specjalisty, ewaluacja częściowa  

i końcowa, listy uczestników), 

p) prowadzenie statystyk udzielonych konsultacji/terapii, 

q) opracowanie raportu z podsumowania współpracy z rodziną/parą/dzieckiem/ 

młodzieżą o dokonanych zmianach; 

3) praca z rodziną/parą/dziećmi/młodzieżą prowadzona na terenie Gdańska w lokalu 

znajdującym się w dyspozycji Organizacji; 

4) współpraca z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę/parę/dzieci/młodzież do 

projektu. 

5. Wymagania kadrowe: wskazana kadra powinna posiadać kwalifikacje, umożliwiające 

specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz inną niezbędną do realizacji 

zadania. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) wzór narzędzi ewaluacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. m. 

7. Uwagi: 

1) Oferent powinien określić liczbę działań specjalistów w poszczególnych zadaniach; 

2) oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji 

zadania publicznego (w części IV w ust. 5 formularza oferty). 

II. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 57.600,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

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

3. Adresaci: osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych, które we 

własnym zakresie nie mogą zapewnić sobie kąpieli. 

4. Zakres zadania: 

1) przygotowanie dla adresatów zadania następujących usług: 

a) zapewnienie dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody, 

b) przeprowadzenie odwszawienia z możliwością obcięcia włosów, 

c) umożliwienie kąpieli oraz wymiany odzieży, 

d) udostępnienie środków higienicznych, 

e) wyznaczenie osobnej strefy lub osobnych godzin funkcjonowania dla kobiet  

i mężczyzn, 

f) zapewnienie miejsca do wysuszenia odzieży, 

g) zapewnienie miejsca do przygotowania i spożycia gorącego napoju (dostęp do 

czajnika elektrycznego, pomieszczenie z krzesłami i stołami), 

h) funkcjonowanie punktu minimum 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku); 

2) prowadzenie listy osób korzystających (miesięcznej, narastającej za okres każdego 

kwartału, narastającej za cały okres realizacji zadania). 

5. Wymagania kadrowe: zatrudnienie pracowników sprawujących nadzór nad 

funkcjonowaniem lokalu (opiekun lub ratownik medyczny). 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do 

dysponowania lokalem. 

III. Prowadzenie noclegowni niskoprogowej. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 271.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

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



3. Adresaci: osoby nietrzeźwe, w tym nietrzeźwe osoby bezdomne w rozumieniu art. 6 

pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, uzależnione od alkoholu lub pijący szkodliwie. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie interwencyjnego pobytu, w przedziale czasowym: 

a) 10:00 – 18:00 i 20:00 – 8:00 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

oraz od 1 do 31 grudnia 2019 r., 

b) 20:00 – 8:00 w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.; 

2) udzielenie pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz zapewnienie kontaktu  

z pracownikiem socjalnym; 

3) zapewnienie pomocy ratownika medycznego w przypadku zagrożenia zdrowia bądź 

życia; 

4) umożliwienie kąpieli oraz wymiany odzieży; 

5) zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody; 

6) przeprowadzenie odwszawiania z możliwością obcięcia włosów; 

7) przygotowanie i przeprowadzenie własnej ewaluacji na początku i końcu realizacji 

zadania, w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu 

celem zbadania wskaźnika zwiększenia bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu szkód 

zdrowotnych i społecznych osób nietrzeźwych (uzależnionych od alkoholu, pijących 

ryzykownie lub szkodliwie); 

8) prowadzenie listy osób korzystających z interwencyjnego pobytu nocnego 

(miesięcznej, narastającej za okres każdego kwartału, narastającej za cały okres 

realizacji zadania); 

9) złożenie wyników z przeprowadzonej ewaluacji. 

5. Wymagania kadrowe: 

1) zatrudnienie pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień i psychologa; 

2) zatrudnienie pracowników sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem placówki 

(ratownik medyczny, opiekun); 

3) preferowane będą zaświadczenia/certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo 

Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) wzór narzędzi ewaluacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 7. 

IV. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących 

się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 90.000,00 zł. 

Koszt jednego miejsca dla osób samotnych nie może być większy niż 30,00 zł/doba. 

Koszt jednego miejsca dla samotnych rodziców/opiekunów z dziećmi nie może być 

większy niż 42,00 zł/doba za jedną osobę w rodzinie. 

Dopuszcza się finansowanie miejsc pozostających w gotowości przy stawce nie większej 

niż 50% kwoty zajętego miejsca. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta. Dopuszcza się 

możliwość wykupu miejsc zewnętrznych w placówkach dla osób bezdomnych, domach 

samotnej matki, hostelach, innych lokalach mieszkalnych wynajętych na rynku 

prywatnym. 

3. Adresaci: osoby niekwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej, będące  

w kryzysie mieszkaniowym. 

4. Zakres zadania: 



1) zabezpieczenie średnio 3 miejsc dziennie dla osób samotnych oraz 3 miejsc dla 

samotnych rodziców z dziećmi; 

2) wsparcie mieszkaniowe nie może być dłuższe niż 3 miesiące; 

3) zapewnienie 3 pełnowartościowych posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego 

gorącego; 

4) umożliwienie kąpieli; 

5) zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody (minimum w wyznaczonych 

porach); 

6) zapewnienie dostępu do podstawowych środków higieny osobistej (mydło, golarka 

jednorazowa, ręcznik, papier toaletowy, proszek do prania); 

7) do zadań Organizacji należeć będzie opracowanie i realizacja planu działań 

zmierzających do wyjścia z kryzysu mieszkaniowego lub powrotu do kraju 

pochodzenia; 

8) prowadzenie działań wspierających dla uczestników w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb (samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami, 

diagnoza wspierająca powinna być prowadzona w zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb). 

5. Uwagi: 

1) wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działań ukierunkowanych na 

usamodzielnianie uchodźców/osób w procedurze uchodźczej/osób z ochroną 

uzupełniającą/imigrantów w kryzysie mieszkaniowym; 

2) gotowość do zabezpieczenia osoby posługującej się językiem cudzoziemca, w miarę 

zdiagnozowanych potrzeb. 

V. Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla 7 osób  

z niepełnosprawnościami. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 195.552,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta, przystosowany 

do prowadzenia zająć dla osób z niepełnosprawnością. 

3. Adresaci: osoby z niepełnosprawnością wymagające zwiększonego wsparcia, które na 

co dzień potrzebują opieki drugiej osoby. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie 

we współpracy z MOPR w Gdańsku na podstawie skierowania wydawanego przez 

pracownika MOPR. 

4. Zakres zadania: 

1) prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością w placówce; 

2) Oferent musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do 

prowadzenia placówki; 

3) placówka powinna działać w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu przez 

8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin na prowadzenie zajęć z adresatami 

zadania); 

4) zakres usług świadczonych w placówce obejmował będzie w szczególności: 

a) podstawowe elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu, 

b) trening umiejętności interpersonalnych, 

c) poradnictwo psychologiczne, 

d) niezbędną opiekę, 

e) terapię ruchową, 

f) wyżywienie w formie gotowych posiłków lub produktów żywnościowych do 

przygotowania posiłków przez uczestnika; 

5) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenie dokumentacji zbiorczej  



i indywidualnej uczestników (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności, 

indywidualne plany rehabilitacji). 

5. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) regulamin funkcjonowania placówki; 

3) przykładowy tygodniowy plan zajęć/usług z uwzględnieniem rodzaju usług i czasu 

trwania. 

6. Uwagi: 

1) adresatami zadania nie mogą być osoby, które korzystają z rehabilitacji społecznej 

ciągłej w innych placówkach; 

2) wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

VI. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków 

rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania 

pomocy w formie opieki wytchnieniowej. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 300.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta, 

przystosowane do prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności 

w dziennych ośrodkach wsparcia, jednostkach systemu oświaty, placówkach 

całodobowych. Możliwe jest także świadczenie usług wytchnieniowych w miejscu 

zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w przypadku braku możliwości 

zapewnienia specjalnych warunków dostosowanych do niepełnosprawności uczestnika 

w zasobach lokalowych Oferenta. 

3. Adresaci zadania: opiekunowie osób z niepełnosprawnością ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności lub opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji lub opiekunowie osób ze spektrum autyzmu, którzy 

posiadają orzeczenie. 

4. Zakres zadania: 

1) opieka wytchnieniowa może być świadczona całodobowo lub w formie dziennej  

w lokalach będących w dyspozycji Oferenta albo w miejscu zamieszkania osoby  

z niepełnosprawnościami; 

2) Oferent zobowiązany jest do szczegółowego określenia grupy osób  

z niepełnosprawnościami, do których kierowane będzie wsparcie oraz wskazania 

planowanej liczby dostępnych miejsc opieki, w przypadku usług świadczonych we 

własnych zasobach lokalowych lub godzin wsparcia, w przypadku usług 

świadczonych w miejscu zamieszkania; 

3) Oferent zobowiązany jest do wskazania dni oraz godzin, w jakich świadczyć będzie 

usługi, przy założeniu minimum 8 godzin wsparcia w przypadku formy dziennej; 

4) każda osoba z niepełnosprawnością może otrzymać wsparcie w wymiarze 

nieprzekraczającym 120 godzin w ciągu roku; w uzasadnionych przypadkach 

możliwe będzie przedłużenie wsparcia; 

5) zadanie będzie polegało na zabezpieczeniu opieki dla osób z niepełnosprawnością 

oraz wsparciu członków rodziny w jej sprawowaniu poprzez możliwość uzyskania 

pomocy rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej m.in. w związku z potrzebą 

załatwienia codziennych spraw, ze zdarzeniem losowym, potrzebą odpoczynku 



opiekuna, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia; 

6) zakres usługi będzie obejmował: 

a) podstawowe elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu, 

b) trening umiejętności interpersonalnych, 

c) poradnictwo specjalistyczne, 

d) niezbędną opiekę oraz wyżywienie w formie posiłków lub produktów 

żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika (zapewnienie 

wyżywienia nie dotyczy ofert, w których świadczenie usług wytchnieniowych 

odbywać będzie się tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania osoby  

z niepełnosprawnościami). 

5. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do 

dysponowania lokalem (nie dotyczy ofert, w których świadczenie usług 

wytchnieniowych odbywać będzie się tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania osoby  

z niepełnosprawnościami). 

6. Uwaga: wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

VII. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” dla 15 osób w wieku 60+, mieszkańców 

Miasta Gdańska. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 135.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta, spełniający 

wymogi określone w Programie Wieloletnim „Senior+” 

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/197. 

3. Adresaci zadania: osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo. Uczestnicy Dziennego 

Domu Pomocy będą kierowani do placówki przez MOPR w drodze decyzji 

administracyjnej. 

4. Zakres zadania: 

1) placówka powinna spełniać standardy i realizować zadania określone w Programie 

Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/197; 

2) realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach 

dnia codziennego; 

3) zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego; 

4) zapewnienie innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów; 

5) placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” powinna zapewniać co 

najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku; 

6) podstawowy zakres usług świadczonych przez placówkę może obejmować  

w szczególności usługi: 

a) socjalne, w tym posiłek, 

b) edukacyjne, 

c) kulturalno-oświatowe, 

d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

e) sportowo-rekreacyjne, 

f) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 

g) terapii zajęciowej; 

7) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zbiorczej  

i indywidualnej uczestników (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności, 

indywidualne plany wsparcia). 

5. Wymagania kadrowe: kierownik placówki musi posiadać kwalifikacje zgodnie  



z art. 122 ustawy o pomocy społecznej. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) przykładowy tygodniowy plan zajęć/usług z uwzględnieniem rodzajów usług i czasu 

trwania; 

3) oświadczenie o posiadaniu przez kierownika placówki kwalifikacji zgodnie z art. 122 

ustawy o pomocy społecznej lub dokumenty potwierdzające te kwalifikacje. 

7. Uwaga: zasady odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy określa uchwała  

Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 

osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, 

niepełnosprawność lub chorobę t.j. ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., zmieniona uchwałą Nr XI/176/11 z dnia  

26 maja 2011 r. 

VIII. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” dla 30 osób w wieku 60+, mieszkańców 

Miasta Gdańska. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania 

wynosi 540.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku - 270.000,00 zł, 

 w 2020 roku - 270.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta, spełniający 

wymogi określone w Programie Wieloletnim „Senior+” 

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/197. 

3. Adresaci zadania: osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo. Uczestnicy Dziennego 

Domu Pomocy będą kierowani do placówki przez MOPR w drodze decyzji 

administracyjnej. 

4. Zakres zadania: 

1) placówka powinna spełniać standardy i realizować zadania określone w Programie 

Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/197; 

2) realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach 

dnia codziennego; 

3) zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego; 

4) zapewnienie innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów; 

5) placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” powinna zapewniać co 

najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku; 

6) podstawowy zakres usług świadczonych przez placówkę może obejmować  

w szczególności usługi: 

a) socjalne, w tym posiłek, 

b) edukacyjne, 

c) kulturalno-oświatowe, 

d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

e) sportowo-rekreacyjne, 

f) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 

g) terapii zajęciowej; 

7) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenie dokumentacji zbiorczej  

i indywidualnej uczestników (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności, 

indywidualne plany wsparcia). 

5. Wymagania kadrowe: kierownik placówki musi posiadać kwalifikacje zgodnie  



z art. 122 ustawy o pomocy społecznej. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) przykładowy tygodniowy plan zajęć/usług z uwzględnieniem rodzajów usług i czasu 

trwania; 

3) oświadczenie o posiadaniu przez kierownika placówki kwalifikacji zgodnie z art. 122 

ustawy o pomocy społecznej lub dokumenty potwierdzające te kwalifikacje. 

7. Uwaga: zasady odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy określa uchwała  

Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 

osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, 

niepełnosprawność lub chorobę t.j. ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., zmieniona uchwałą Nr XI/176/11 z dnia  

26 maja 2011 r. 

IX. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co 

najmniej 20 rodzin z dziećmi. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 200.000,00 zł. 

1 Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2 Miejsce realizacji zadania: miejsce zamieszkania adresatów zadania oraz w lokalu 

znajdującym się w dyspozycji Oferenta. 

3 Adresaci zadania: co najmniej 20 rodzin z dziećmi kierowanych przez pracownika 

socjalnego MOPR w Gdańsku. Kwalifikacja rodzin odbywać się będzie poprzez 

wspólne omówienie sytuacji i problemów rodziny przez pracownika socjalnego MOPR 

i przedstawiciela organizacji pozarządowej. Możliwe będzie włączenie rodzin, które 

uczestniczyły w takim projekcie w poprzednich latach i wymagają kontynuacji 

specjalistycznej pomocy. 

4 Zakres zadania: 

1) wzmocnienie rodzin, które znajdują się w sytuacji zagrożenia umieszczenia dzieci  

w pieczy zastępczej oraz rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej, w prawidłowym wypełnianiu funkcji społecznych, rodzicielskich poprzez 

minimalizowanie problemów i wynikających z nich skutków; 

2) prowadzenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej i kompleksowej pracy z rodziną 

(całym systemem rodzinnym, w tym rodzicami, dziećmi, dziadkami i in.), na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów w rodzinie, w tym oferta 

celowanego wsparcia i pomocy uwzględniającej zasoby, potrzeby i możliwości 

rodziny; 

3) Organizacja informuje pracownika socjalnego o procesie pracy z rodziną i postępach 

zmian; 

4) wsparcie rodziny polegać będzie na ukierunkowanych, specjalistycznych działaniach 

mających na celu wzmocnienie funkcji rodziny, szczególnie w sferze opiekuńczo-

wychowawczej; 

5) w przypadku rodzin, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, udział  

w projekcie podnoszącym kompetencje wychowawcze, zwiększa szanse na 

przywrócenie im prawa do opieki nad dziećmi; 

6) udzielenie wsparcia poprzez: 

a) przyjęcie zgłoszenia, 

b) zapoznanie z rodziną i uzyskanie od niej zgody na czynne jej uczestnictwo na 

każdym etapie działania, 

c) przeprowadzenie rozpoznania/diagnozy pogłębionej przez właściwych dla 



problemów specjalistów (w szczególności: psychologa, pedagoga, terapeuty 

uzależnień, lekarza), 

d) określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem 

rodziny i będących przedmiotem współpracy z rodziną, 

e) dokonanie analizy sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, 

f) sformułowanie celów pracy z rodziną, 

g) opracowanie planu pracy z rodziną, zawierającego pakiet usług dla rodziny, 

h) realizacja planu pracy z rodziną, 

i) monitorowanie postępów zmian i ewaluacja realizacji zadania, poprzez raporty  

z podsumowań poszczególnych: 

- działań z pracy z rodziną, 

- etapów pracy; 

7) raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy stanowić będą narzędzie do 

dokonania ewaluacji współpracy z rodziną nad zakładaną zmianą. Ewaluacji 

końcowej dokona zespół, w którym uczestniczyć będzie specjalista pracy z rodziną, 

przedstawiciele specjalistów z organizacji, pracownik socjalny z Centrum Pracy 

Socjalnej MOPR w Gdańsku właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny; 

8) przez pakiet usług dla rodziny rozumie się udzielane jej poniższych form wsparcia: 

a) praca z rodziną: 

- indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielane przez 

specjalistów np. doradcę zawodowego, psychiatrę, seksuologa, in., 

- indywidualny i/lub grupowy trening umiejętności społecznych, budżetowych, 

opiekuńczo – wychowawczych poprzez edukację, wykonywanie zleconych przez 

psychologa ćwiczeń i zadań, nabywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności 

rodzicielskich, społecznych i budżetowych, 

- terapia par i małżeństw w zależności od potrzeby indywidualnie lub grupowo, 

- terapia rodzinna, 

- zajęcia integracyjne związane z poprawą relacji rodzic – dziecko, 

b) praca z rodzicami i z dziećmi – zajęcia integracyjne: 

- wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji, znalezienie obszarów do 

wspólnych oddziaływań, zabawy, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego 

oraz kompetencji rodzicielskich umożliwiających powrót dziecka z pieczy do 

rodziny, 

- usługi dostosowane do rodziny w zależności od jej problemów, potrzeb  

i możliwości. Wsparcie specjalistyczne dla rodziców i ich dzieci w zaplanowanym 

pakiecie usług udzielane jest w szczególności przez: asystenta-specjalistę pracy  

z rodziną, terapeutę uzależnień, psychologa, pedagoga, psychiatrę i in.; 

9) zadania specjalistów: 

a) specjalista pracy z rodziną/asystent rodziny: 

- praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania oraz w siedzibie Organizacji, 

- współpraca z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę do projektu, 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub szkołą, placówką opiekuńczo-

wychowawczą, placówką wsparcia dziennego, policją, kuratorem sądu, 

przedstawicielami służby zdrowia, placówkami udzielającymi wsparcia  

w obszarze problemów alkoholowych, 

- pełni rolę opiekuna rodziny, 

- motywowanie i wspieranie w podejmowaniu zaplanowanych działań, 

- towarzyszenie w dokonywaniu zmian oraz ich utrwalaniu, 

- pomoc w przygotowaniu pism urzędowych i wyjaśnianie niezrozumiałych dla 

rodziny kwestii, 



b) specjalista terapii uzależnień: 

- konsultowanie w celu rozpoznania fazy nadużywania alkoholu lub 

współuzależnienia, 

- informowanie rodziny o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz sposobach 

rozwiązania problemów, 

- motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych lub  

w specjalistycznym ośrodku, 

- monitorowanie realizacji zaleceń terapeuty i podjętej terapii, 

- wspieranie w utrzymaniu abstynencji, 

- wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań, które mają ułatwić trwanie  

w abstynencji oraz walkę z nawrotami choroby, 

- motywowanie do trzeźwienia i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie  

i zdrowie oraz za bezpieczeństwo i dobro dzieci, 

c) specjalista świadczący poradnictwo pedagogiczne dla rodzin z dziećmi: 

- ustalenie z rodzicami sposobów dokonywania zmian w zakresie prawidłowych 

oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do dzieci, 

- określenie problemów wychowawczych i ustalenie sposobów ich 

minimalizowania, 

- informowanie o skutkach błędów opiekuńczo-wychowawczych, 

konsekwencjach ich stosowania i wpływu na przyszłe życie ich dzieci, przerwania 

błędnego koła uzależnienia w rodzinie i roztoczenia właściwej i prawidłowej 

opieki nad dziećmi ze względu na zdrowe i bezpieczne dzieciństwo, 

- informowanie i edukacja o potrzebach dzieci w odniesieniu do ich etapów 

rozwojowych, sposobach wzmacniania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, 

prawidłowej relacji i komunikacji, stosowania wzmocnień wychowawczych, 

- w przypadku rodziców, których dzieci znajdują się w pieczy, przygotowanie ich 

do spotkania z dziećmi, urlopowania, powrotu dzieci do rodziny, 

d) psycholog: 

- wspomaganie - stosownie do potrzeb - rodziny znajdującej się w kryzysie, 

- podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

konfliktowych, podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów 

małżeńskich i rodzinnych poprzez zdobywanie umiejętności: ujawniania 

problemów pomiędzy stronami konfliktu, wypracowywania zgody pomiędzy 

stronami konfliktu, 

- podniesienie umiejętności w zakresie radzenia sobie z przemocą w rodzinie, 

poprawę relacji rodzinnych i komunikacji wewnątrzrodzinnej, 

- prowadzenie psychoedukacji dla członków rodzin klientów wymagających 

pomocy z ukierunkowaniem na problematykę niepełnosprawności, chorób 

psychicznych, kryzysu w rodzinie, przemocy, niezaradności opiekuńczo-

wychowawczej, uzależnień, bezrobocia, 

- prowadzenie terapii indywidualnych lub grupowych; 

10) wsparcie w rodzinie kończy się opracowaniem opinii dotyczącej uczestnictwa 

rodziny w poszczególnych formach wsparcia, analizy dokonanych zmian; opinia 

przekazywana jest do MOPR w Gdańsku. 

5 Wymagania kadrowe: 

1) specjalista realizujący poradnictwo psychologiczne dla rodzin: 

a) dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii (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 ze zm.), 



b) dodatkowo kursy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) specjalista świadczący poradnictwo pedagogiczne dla rodzin z dziećmi: 

wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, 

psychologia; 

3) specjalista terapii uzależnień: 

a) tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł 

magistra uzyskany po kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika 

specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia, 

b) certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez dyrektora PARPA lub 

dyrektora KBPN; 

4) specjalista pracy z rodziną/ asystent rodziny: wykształcenie wyższe na jednym  

z kierunków: nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, praca socjalna; 

5) lekarz psychiatra: tytuł zawodowy lekarza, o specjalizacji psychiatra. 

Możliwe jest dotrudnienie innych specjalistów do wsparcia systemu rodziny np. doradcy 

zawodowego, seksuologa, mediatora i innych. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do 

dysponowania lokalem. 

X. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2019 roku wynosi 160.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta spełniający 

warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia. 

3. Adresaci zadania: osoby będące mieszkańcami Gdańska, skierowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

4. Zakres zadania: 

1) polepszenie jakości życia najuboższych mieszkańców Gdańska poprzez wsparcie  

w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych oraz budowanie modelu wsparcia, w którym 

pomoc żywnościowa jest pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego; 

2) zatrudnienie kadry gwarantującej należyte wykonanie zadania; 

3) pozyskiwanie świeżej żywności (m.in. nabiału, jaj, mięsa, drobiu, pieczywa, ryb, 

owoców, warzyw itp.) od partnerów, firm producenckich oraz podmiotów 

zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdańska; 

4) transport, segregacja i magazynowanie pozyskanej żywności; 

5) wydawanie pozyskanej świeżej żywności co najmniej 3 razy w tygodniu przez co 

najmniej 6 godz. dziennie (w tym 5 godzin dla klientów skierowanych przez MOPR, 

a ostania godzina dla osób potrzebujących, którym żywność będzie wydawana na 

podstawie oświadczenia złożonego przez osobę potrzebującą wsparcia); 

6) każda skierowana przez MOPR osoba będzie mogła uzyskać wsparcie w formie 

wybranej żywności o wartości bonu zakupowego średnio 200 zł na miesiąc; 

7) każda skierowana przez MOPR osoba będzie otrzymywała żywność przez okres 

średnio 3 miesięcy, nie częściej niż dwa razy w tygodniu; w wyjątkowych sytuacjach 

MOPR może wydłużyć okres objęcia wsparciem skierowanej wcześniej osoby; 

8) przygotowanie i wydanie w ciągu roku około 200 pakietów żywnościowych osobom, 

które znalazły się w sytuacji kryzysowej; Oferent przygotuje i wyda długoterminowe 

pakiety żywnościowe, z których będzie można przygotować posiłek; 

9) prowadzenie działań polegających na edukacji ekonomicznej klientów oraz dbanie  

o efekt włączenia społecznego (m.in. wsparcie rozmową, informacje  

o możliwościach otrzymania różnego rodzaju wsparcia) w oparciu o przedstawioną 



w ofercie koncepcję; 

10) zorganizowanie wolontariatu wspomagającego realizację zadania; 

11) prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców i osób przebywających na 

terenie Gdańska o możliwości otrzymania wsparcia w formie świeżej żywności; 

12) przedstawianie miesięcznych raportów o skali udzielonego wsparcia; 

13) współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR, zwłaszcza w zakresie 

świadczonego wsparcia i włączenia społecznego. 

5. Wymagania kadrowe: personel świadczący usługę musi spełniać warunki stawiane 

przy prowadzeniu zbiorowego żywienia. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem; 

2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania 

żywności; 

3) przykładowy opis asortymentu – żywności dostępnej w sklepie. 

7. Uwaga: Organizacja przy realizacji zadania zobowiązana jest do stosowania 

powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności  

i żywienia. 

XI. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi 132.400,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 66.200,00 zł, 

 w 2020 roku – 66.200,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: 4 mieszkania, w tym 3 mieszkania min. dwupokojowe, 

będące w dyspozycji Oferenta znajdujące się na terenie Gdańska. 

3. Adresaci zadania: osoby/rodziny ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą,  

osoby/rodziny w procedurze uchodźczej, osoby/rodziny w kryzysie ekonomicznym. 

Kandydaci do udziału w projekcie rekomendowani są przez organizację pozarządową 

lub/i pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do 

projektu podejmuje Zastępca Dyrektora MOPR na podstawie opinii Komisji 

Kwalifikującej do mieszkań, w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR i NGO. 

4. Zakres zadania: 

1) wynika z uchwały Nr XXVI/673/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów oraz 

zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu 

Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na lata 2016 - 2023; 

2) Organizacja zobowiązana jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XXXI/869/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych  

w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

3) mieszkanie wspomagane, w zależności od potrzeby, może mieć charakter treningowy 

lub interwencyjny; 

4) do zadań Organizacji prowadzącej mieszkanie wspomagane należeć będzie: 

a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z osobą/rodziną i poznanie jej oczekiwań, 

b) opracowywanie, zawarcie i realizacja trójstronnego kontraktu pomiędzy 

uczestnikiem, organizacją pozarządową i MOPR dot. pobytu w mieszkaniu 

wspomaganym; jego celem jest podniesienie umiejętności i odpowiedzialności 

uczestnika za zabezpieczanie swoich potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, 



zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych umożliwiających samodzielne  

i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie; dla osiągnięcia celów kontraktu, 

strony spisują indywidualne działania z określeniem terminów ich realizacji, 

c) zawarcie umowy cywilnoprawnej (trójstronnej) pomiędzy uczestnikiem, 

organizacją pozarządową i MOPR, 

d) prowadzenie działań wspierających w mieszkaniach, łącznie nie mniej niż  

15 godzin tygodniowo, 

e) osoby trafiające do mieszkania wspomaganego będą mogły skorzystać ze 

wsparcia psychologa, pedagoga, prawnika, doradcy zawodowego lub innego 

specjalisty - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, 

f) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc  

(z podziałem wsparcia na poszczególne mieszkania), składanego do MOPR do  

2-go dnia każdego miesiąca, 

g) kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca  

i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, 

h) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu, 

i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania m.in. kart pracy  

z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie, 

j) przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy  

z uczestnikiem. 

5. Wymagania kadrowe: gotowość do zapewnienia, w miarę zdiagnozowanych potrzeb, 

osoby posługującej się językiem cudzoziemca. 

6. Uwagi: 

1) wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działań ukierunkowanych na 

usamodzielnianie uchodźców/osób w procedurze uchodźczej/osób z ochroną 

uzupełniającą/imigrantów w kryzysie ekonomicznym; 

2) wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu treningów mieszkaniowych 

dla osób wykluczonych społecznie. 

XII. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób  

z niepełnosprawnością. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania 

wynosi 240.240,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 120.120,00 zł, 

 w 2020 roku – 120.120,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: dwa mieszkania przeznaczone na cele mieszkania 

chronionego wspieranego znajdujące się w zasobach Oferenta, jedno przeznaczone dla  

3 osób, a drugie dla 4 osób. 

3. Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością. Kandydaci do udziału w projekcie 

rekomendowani są przez organizację pozarządową lub/i pracownika socjalnego MOPR 

w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Zastępca Dyrektora 

MOPR na podstawie opinii Komisji Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych,  

w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR i organizacji pozarządowej. 

4. Zakres zadania: 

1) Organizacja zobowiązana jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XXXI/869/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych  

w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

2) zapewnienie charakteru placówki oraz standardów świadczonych usług zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  



26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych; 

3) zapewnienie wsparcia dla 7 osób z niepełnosprawnością w dwóch mieszkaniach 

chronionych wspieranych; 

4) w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc  

w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów 

społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej 

psychofizycznych możliwości; 

5) wsparcie w mieszkaniu chronionym wspieranym świadczone jest nie krócej niż  

3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu; 

6) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu. 

5. Uwaga: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie Organizacji w pracy z osobami  

z niepełnosprawnością. 

XIII. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi 114.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 57.000,00 zł, 

 w 2020 roku – 57.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: cztery lokale przeznaczone na mieszkania wspomagane 

znajdujące się w zasobach Oferenta. 

3. Adresaci zadania: osoby w kryzysie bezdomności lub zagrożone bezdomnością,  

w szczególności samotni rodzice z dziećmi. Kandydaci do udziału w projekcie 

rekomendowani są przez organizację pozarządową lub/i pracownika socjalnego MOPR 

w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Zastępca Dyrektora 

MOPR na podstawie opinii Komisji Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych,  

w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR i organizacji pozarządowej. 

4. Zakres zadania: 

1) zakres zadania wynika z zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających  

z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023; 

2) Organizacja zobowiązana jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XXXI/869/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych  

w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

3) do zadań Organizacji prowadzącej mieszkanie wspomagane należeć będzie: 

a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z osobą/rodziną i poznanie jej/ich 

oczekiwań, 

b) opracowywanie, zawarcie i realizacja trójstronnego kontraktu zawieranego 

pomiędzy uczestnikiem, organizacją pozarządową i MOPR dot. pobytu  

w mieszkaniu wspomaganym; jego celem jest podniesienie umiejętności  

i odpowiedzialności uczestnika za zabezpieczanie swoich potrzeb 

mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych 

umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie; dla 

osiągnięcia celów kontraktu, strony spisują indywidualne działania z określeniem 

terminów ich realizacji, 

c) zawarcie umowy cywilnoprawnej (trójstronnej) pomiędzy uczestnikiem, 

organizacją pozarządową i MOPR, 

d) prowadzenie działań wspierających w mieszkaniach, łącznie nie mniej niż  

15 godzin tygodniowo, 



e) osoby trafiające do mieszkania wspomaganego będą mogły skorzystać ze 

wsparcia psychologa, pedagoga, prawnika, doradcy zawodowego lub innego 

specjalisty – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, 

f) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc  

(z podziałem wsparcia na poszczególne mieszkania), składanego do MOPR do  

2-go dnia każdego miesiąca, 

g) kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca  

i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, 

h) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu, 

i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, m.in. kart pracy  

z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie, 

j) przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy  

z uczestnikiem; 

4) częstotliwość i zakres udzielanego wsparcia zależeć będzie od diagnozy i etapu 

usamodzielnienia, na którym znajdują się mieszkańcy; główne założenia danej formy 

pomocy to m.in.: 

a) przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia, 

b) doskonalenie ich umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 

c) wdrażanie do radzenia sobie z codziennymi trudnościami i rozporządzania 

posiadanymi środkami finansowymi, 

d) wsparcie w integracji ze środowiskiem, 

e) wsparcie w poszukiwaniu pracy zawodowej, 

f) wsparcie w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania z gminnego zasobu 

mieszkaniowego lub rynku prywatnego. 

5. Uwaga: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie Organizacji w prowadzeniu 

działań ukierunkowanych na usamodzielnienie osób w kryzysie bezdomności lub 

zagrożonych bezdomnością. 

XIV. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi 110.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 55.000,00 zł, 

 w 2020 roku – 55.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: cztery mieszkania przeznaczone na cele mieszkania 

wspomaganego znajdujące się w dyspozycji Oferenta. 

3. Adresaci zadania: usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. 

Kandydaci do udziału w projekcie rekomendowani są przez organizację pozarządową 

lub/i pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do 

projektu podejmuje Zastępca Dyrektora MOPR na podstawie opinii Komisji 

Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych, w skład której wchodzą przedstawiciele 

MOPR i NGO. 

4. Zakres zadania: 

1) zakres zadania wynika z zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających  

z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023; 

2) Organizacja zobowiązana jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XXXI/869/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych  

w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 



3) do zadań Organizacji prowadzącej mieszkanie wspomagane należeć będzie: 

a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z osobą/rodziną i poznanie jej/ich 

oczekiwań, 

b) opracowywanie i realizacja trójstronnego kontraktu zawieranego pomiędzy 

uczestnikiem, organizacją pozarządową i MOPR dot. pobytu w mieszkaniu 

wspomaganym; jego celem jest podniesienie umiejętności i odpowiedzialności 

uczestnika za zabezpieczanie swoich potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych umożliwiających samodzielne  

i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie; dla osiągnięcia celów kontraktu, 

strony spisują indywidualne działania z określeniem terminów ich realizacji, 

c) zawarcie umowy cywilnoprawnej (trójstronnej) pomiędzy uczestnikiem, 

organizacją pozarządową i MOPR, 

d) prowadzenie działań wspierających w mieszkaniach, łącznie nie mniej niż  

15 godzin tygodniowo, 

e) osoby trafiające do mieszkania wspomaganego będą mogły skorzystać ze 

wsparcia psychologa, pedagoga, prawnika, doradcy zawodowego lub innego 

specjalisty – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, 

f) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc  

(z podziałem wsparcia na poszczególne mieszkania), składanego do MOPR do  

2-go dnia każdego miesiąca, 

g) kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca  

i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, 

h) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu, 

i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy  

z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie), 

j) przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy  

z uczestnikiem; 

4) częstotliwość i zakres udzielanego wsparcia zależeć będzie od diagnozy i etapu 

usamodzielnienia, na którym znajdują się mieszkańcy; główne założenia danej formy 

pomocy to m.in.: 

a) przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia, 

b) doskonalenie ich umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 

c) wdrażanie do radzenia sobie z codziennymi trudnościami i rozporządzania 

posiadanymi środkami finansowymi, 

d) wsparcie w integracji ze środowiskiem, 

e) wsparcie w poszukiwaniu pracy zawodowej, 

f) wsparcie w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania z gminnego zasobu 

mieszkaniowego lub rynku prywatnego. 

5. Uwaga: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie Organizacji w prowadzeniu 

działań ukierunkowanych na usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. 

XV. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny 

ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi 380.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 190.000,00 zł, 

 w 2020 roku – 190.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: dom ekologiczny przy ul. Dolne Młyny 4C w Gdańsku. 

3. Adresaci zadania: mieszkańcy domu ekologicznego (25 rodzin) przy ul. Dolne  

Młyny 4C zakwalifikowani na podstawie rekomendacji MOPR i/lub organizacji 



pozarządowych do udziału w projekcie przez Podzespół Kwalifikacyjny działający  

w ramach Zespołu Zarządzającego GMPS. Zasady funkcjonowania Projektu pn. „Dom 

ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” określono w załączniku do uchwały 

Nr 1/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Podzespołu Strategicznego Zespołu Zarządzającego 

Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 w sprawie Domu ekologicznego ze 

wsparciem Dolne Młyny zm. uchwałą Nr 2/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., dostępne na 

stronie http://mopr.gda.pl/projekt/3902/. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie uczestnikom działań wspierających i wzmacniających ich kompetencje 

społeczne, rodzinne i zawodowe przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów 

lokalnej społeczności; wsparcie powinno obejmować także prowadzenie działań 

mediacyjno-interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych; 

2) podniesienie świadomości i odpowiedzialności uczestników za zabezpieczenie 

swoich potrzeb umożliwiających im samodzielne życie w społeczeństwie; 

3) wsparcie uczestników w postaci asystentury i animacji życia lokalnego, których 

zasady określa czterostronny kontrakt (uczestnik, organizacja prowadząca wsparcie, 

MOPR, GN); 

4) asystenturą powinni zostać objęci wszyscy mieszkańcy, którzy zawarli kontrakt; 

jeden asystent powinien pracować jednocześnie z 8 - 10 środowiskami objętymi 

kontraktem; 

5) animacja życia lokalnego prowadzona w częściach wspólnych domu powinna 

angażować do pracy wszystkich mieszkańców; Organizacja powinna zaproponować 

w ofercie rodzaj usług skierowanych do wszystkich mieszkańców prowadzony we 

wspólnej przestrzeni; 

6) wsparcie na rzecz mieszkańców świadczone będzie łącznie nie mniej niż 90 godzin 

tygodniowo; aby umożliwić wszystkim mieszkańcom domu ekologicznego udział  

w podejmowanych działaniach wsparcie powinno być realizowane min. raz  

w tygodniu w godzinach popołudniowych, a także min. raz w miesiącu w dni wolne 

od pracy; 

7) Organizacja zobowiązana jest do utworzenia systemu dyżurów świadczonego 

wsparcia dla mieszkańców oraz sporządzenie godzinowego harmonogramu wsparcia 

(składanego do MOPR do 2-go dnia każdego miesiąca); 

8) Organizacja powinna zamieścić w ofercie plan działań animacyjnych ze 

środowiskiem lokalnym; 

9) prowadzenie bieżącego monitorowania w zakresie funkcjonowania uczestników 

projektu. Monitorowanie działań ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 

mieszkańców w przyznanych lokalach, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać  

w razie pojawienia się problemów; 

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy  

z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie). 

5. Wymagania kadrowe: 

1) asystent – animator lokalny - uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego lub asystenta rodziny, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe; 

2) asystent - wykształcenie wyższe (psycholog lub psychoterapeuta), minimum 2-letnie 

doświadczenie zawodowe. 

XVI. Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami 

porządkowymi mieszkań. 

Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 

zadania w 2019 roku wynosi 120.000,00 zł. 



1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta, znajdujący się na 

terenie Gdańska. 

3. Zakres zadania: 

1) prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli na terenie miasta Gdańska; 

2) przygotowanie osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (mieszkańców Gdańska) do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej poprzez podniesienie kompetencji; 

3) prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli obejmujące: 

a) zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni magazynowo-warsztatowej, 

b) prowadzenie infolinii służącej zgłaszaniu chęci oddania mebli w godzinach pracy 

punktu, 

c) zabezpieczenie punktu w materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania usługi, 

d) zabezpieczenie animatora pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym (min. 100 godz.), 

e) zapewnienie personelu - zatrudnienie min. 2 osób z grupy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

f) pozyskiwanie mebli od darczyńców, dokonywanie wstępnej oceny stanu 

technicznego mebli i możliwości przeprowadzenia prac renowacyjnych, 

g) renowacja mebli (min. 50 sztuk, w tym: wersalki, kanapy, fotele tapicerowane, 

krzesła, szafy, regały, komody, stoły), polegająca m.in. na wymianie zniszczonej 

tapicerki, wyczyszczeniu, sklejeniu i pomalowaniu, lakierowaniu mebli, 

h) zabezpieczenie transportu mebli do osób potrzebujących (w uzasadnionych 

wypadkach również od darczyńców), 

i) przekazanie odnowionych mebli osobom potrzebującym (min. 50 sztuk), przy 

ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi w poszczególnych Centrach Pracy 

Socjalnej MOPR, 

j) prowadzenie prac porządkowych w min. 15 mieszkaniach, w szczególności 

należących do osób niesamodzielnych, korzystających z usług opiekuńczych 

zlecanych przez MOPR w Gdańsku (prace powinny obejmować gruntowne 

uporządkowanie pomieszczeń, w których znajdować się będą przekazane meble); 

4) koordynacja, monitorowanie realizacji zadania, opracowanie i wdrożenie niezbędnej 

dokumentacji (dokumenty uszczegółowiające zakres prac w poszczególnych 

mieszkaniach, ankiety dot. wykonanych usług), przygotowanie dokumentacji 

potwierdzającej wykonanie usług. 

4. Wymagania kadrowe: zatrudnienie min. 2 osób personelu: 

1) personel stanowić będą osoby z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) do zadań personelu należeć będzie praca w punkcie odbioru i renowacji mebli, 

renowacja mebli, prace porządkowe w mieszkaniach; 

3) w przypadku angażowania do realizacji zadania personelu nieposiadającego 

odpowiednich kompetencji zawodowych do zadań Organizacji należeć będzie 

przeprowadzenie min. 20 godz. szkolenia, w tym min. 16 godz. praktycznych 

(możliwe szkolenie grupowe). 

5. Uwaga: wymagane min. roczne doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działalności 

w zakresie ekonomii społecznej. 

XVII. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie  

i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące. 

Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 



zadania w 2019 roku wynosi 150.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach Miasta Gdańska położony 

przy ul. Sitowie 49. 

3. Zakres zadania: 

1) działania wspierające uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez: 

a) współpracę z Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 6 domów w projekcie 

„Osiedle Sitowie”, 

b) prowadzenie działań animacyjnych, sąsiedzkich oraz aktywizujących społecznie  

i zawodowo (koncepcja planowanych działań wraz z harmonogramem powinna 

zostać zawarta w składanej ofercie): 

- organizacja wyjść do zakładów pracy, przedsiębiorstw społecznych, 

prowadzenie wizyt studyjnych, 

- współorganizacja uroczystości świątecznych oraz innych wydarzeń  

w zależności od okazji i potrzeb, 

- organizacja i realizacja wycieczki wakacyjnej dla uczestników projektu, 

- spotkania ze specjalistami np. prawnikiem, policjantem, 

- opieka nad biblioteką i pracownią komputerową, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

c) współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi jednostkami, 

d) współpracę z przedsiębiorcami, 

e) dbanie o stan techniczny nieruchomości oraz o wyposażenie i tereny zielone 

przylegające do domu (ul. Sitowie 49), 

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania; 

2) prowadzenie ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego oraz kwiatowo-

roślinnego na terenie projektu „Osiedle Sitowie” z elementami małej hodowli 

zwierząt gospodarskich do celów rehabilitacyjnych: 

a) zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni na cele upraw, 

b) przygotowanie terenu pod uprawy warzywno-owocowe (prace ziemne, 

pielęgnacyjne, nawożenie), 

c) zatrudnienie trenera pracy – ogrodnika/rolnika, 

d) prowadzenie treningu w ramach hortiterapii, 

e) prowadzenie ekologicznej uprawy warzywno-owocowej i kwiatowo-roślinnej, 

f) przygotowanie i adaptacja odpowiedniej infrastruktury dla zwierząt 

gospodarskich, które będą hodowane do celów rehabilitacyjnych, 

g) zbieranie, przetwarzanie, dystrybucja plonów, 

h) trening przedsiębiorczości – sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów, kontakt  

z klientami, uczestnictwo w targach i innych branżowych działaniach, 

i) działania promocyjne, 

j) współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami. 

4. Wymagania kadrowe: 

1) zatrudnienie koordynatora; 

2) zatrudnienie trenera pracy (ogrodnik/rolnik). 

XVIII. Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi 280.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 140.000,00 zł, 

 w 2020 roku – 140.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach miasta Gdańska  



(ul. Wajdeloty 14/2). 

3. Adresaci zadania: mieszkańcy dzielnicy Wrzeszcz Dolny (dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe). 

4. Zakres zadania: 

1) kontynuowanie działań społecznych na obszarach rewitalizowanych prowadzonych 

w latach 2009 - 2018 skierowanych do społeczności lokalnej dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny; 

2) prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka przy ul. Wajdeloty 14/2 w Gdańsku  

w pomieszczeniach o łącznej powierzchni użytkowej 63,24 m
2
 (2 sale, w tym  

1 komputerowa, pomieszczenie kuchenne, łazienka, korytarz); budynek wyposażony 

jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; roczny koszt utrzymania lokalu 

kształtuje się na poziomie ok. 13.000,00 zł; 

3) Klub działa na rzecz lokalnej społeczności – indywidualnie określonej na podstawie 

jej potrzeb i potencjału, tworząc miejsce dostępne dla mieszkańców  

i wykorzystując dostępne narzędzia w ramach animowania współpracy sąsiedzkiej  

i uaktywniając liderów lokalnych; 

4) celem działalności Klubu jest realizacja działań animacyjnych, profilaktycznych  

i integracyjnych, w tym: 

a) zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat, w „Klubie Malucha” od 

poniedziałku do piątku co najmniej przez 6 godzin zegarowych każdego dnia; 

realizując zadanie wskazana jest współpraca z rodzicami lub opiekunami 

uczestników; pod opieką jednego opiekuna, w tym samym czasie, może 

przebywać nie więcej niż 15 dzieci; dzieciom uczęszczającym na zajęcia „Klubu 

Malucha” należy zapewnić przynajmniej jeden posiłek w formie II śniadania, 

b) zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, od poniedziałku 

do piątku przez co najmniej 3 godziny zegarowe każdego dnia, zależnie od 

możliwości uczestników; 

5) wskazane jest prowadzenie także innych zajęć mających na celu integrację 

mieszkańców dzielnicy; 

6) w ofercie należy zamieścić koncepcję funkcjonowania Klubu zawierającą: 

a) godziny funkcjonowania Klubu, 

b) planowane warsztaty (temat, liczba uczestników, czas trwania); 

7) opracowanie i prowadzenie dokumentacji bieżącej pracy (karty czynności, listy 

odbiorców działań, zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach); 

8) w wykonywaniu swoich zadań, w tym w procesie rekrutacji uczestników, Klub 

współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

9) pobyt i zajęcia w Klubie są nieodpłatne. 

5. Wymagania kadrowe: 

1) zatrudniona kadra pracująca z dziećmi powinna posiadać: 

a) wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  

o rodzinie lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi  

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub kursem kwalifikacyjnym 

z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 

lub 

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy  

z dziećmi lub rodziną; 

2) osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcenie lub 

doświadczenie w danej dziedzinie, potwierdzone odpowiednią dokumentacją; 

3) kadra pracująca z dziećmi zobowiązana jest do systematycznego podnoszenia swoich 

kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi, w szczególności przez udział w szkoleniach 



i samokształceniu; 

4) w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest 

przedłożenie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, oświadczenia 

potwierdzającego posiadanie przez zatrudnianą osobę lub angażowanych 

wolontariuszy odpowiednich kwalifikacji i aktualnych badań sanitarno-

epidemiologicznych (w przypadku osoby pracującej z dziećmi). 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne - 

dotyczy kadry pracującej z dziećmi. 

XIX. Prowadzenie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu pt. „Gdański 

model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi”. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania 

wynosi 750.000,00 zł w tym: 

 w 2019 roku – 450.000,00 zł, 

 w 2020 roku – 300.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal lub lokale znajdujące się w dyspozycji 

oferenta/oferentów. 

3. Adresaci zadania: osoby z zaburzeniami psychicznymi – min. 60 uczestników projektu 

pt. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi”. 

4. Zakres zadania: 

1) aktywizacja zawodowa uczestników projektu prowadzona w podmiocie ekonomii 

społecznej, w szczególności realizacja reintegracji zawodowej i społecznej przez: 

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu 

społecznemu, 

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 

przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, 

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 

przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów, 

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 

pieniężnymi; 

2) w ramach planowanego wsparcia uczestnicy będą mogli: 

a) odbyć praktyki zawodowe, 

b) odbyć staże zawodowe, 

c) skorzystać z możliwości poznania różnych zawodów poprzez próbki pracy, 

d) odbyć wolontariat przygotowujący do pracy, 

e) przejść treningi pracy, 

f) skorzystać ze szkoleń zawodowych, 

g) skorzystać z doradztwa zawodowego, 

h) podjąć zatrudnienie w formie odpowiadającej ich potrzebom i możliwościom 

(elastyczny wymiar godzinowy pracy, różnorodne formy umów). 

5. Uwagi: 

1) Oferent zobowiązany jest do opracowania i realizacji szczegółowej ścieżki 

aktywizacji zawodowej dla każdego uczestnika; 

2) każdy z uczestników projektu ma opracowany indywidualny plan terapeutyczny 

(IPT), który jest ścieżką zdrowienia; plan ten zawiera wsparcie medyczne, 

terapeutyczne, społeczne, aktywizację zawodową itd.; plan jest opracowywany  

w odpowiedzi na diagnozę, potrzeby i możliwości uczestników; wskazanie do 



aktywizacji zawodowej będące jednym z elementów IPT, jest ustalane i będzie 

realizowane w ten sam sposób – w porozumieniu z uczestnikami, na miarę ich 

możliwości, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i wiedzy oraz  

z wykorzystaniem potencjału i zainteresowań; każdorazowo wszystkie formy 

wsparcia realizowane w ramach projektu są dobierane indywidualnie  

i w uzgodnieniu z uczestnikami; 

3) całość zadania realizowana jest w ramach projektu Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi; projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Oferty na realizację zadań w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

VII. Realizatorzy 

1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy  

o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego. 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Spółdzielnie socjalne. 

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych - 

które nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

VIII. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 

konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku i Organizatora konkursu, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na stronach internetowych oraz w systemie elektronicznym Witkac.pl przez 21 dni od dnia 

ogłoszenia konkursu. 

Merytorycznych konsultacji udzielają: 

w zakresie zadania nr I: 

Samodzielny Referat Zapobiegania i Wsparcia w Kryzysie 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Magdalena Szerszyńska tel. 58/342-31-79, e-mail: magdalena.szerszynska@mopr.gda.pl 

Anna Fabiszewska tel. 58/347-82-82, e-mail: anna.fabiszewska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr II, III: 

Samodzielny Referat Reintegracji 

Gdańsk ul. Wolności 16 

Robert Klimczak tel. 58/522-38-30, e-mail: robert.klimczak@mopr.gda.pl 

Dorota Baszkowska tel. 58/522-38-30, e-mail: dorota.baszkowska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr IV: 

Samodzielny Referat Reintegracji 



Gdańsk ul. Wolności 16 

Robert Klimczak tel. 58/522-38-30, e-mail: robert.klimczak@mopr.gda.pl 

Wydział Aktywizacji 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Ewa Kremer tel. 58/342-31-68, e-mail: ewa.kremer@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr V - VIII: 

Wydział Integracji i Rehabilitacji 

Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 

Bożena Paluch tel. 58/320-53-44, e-mail: bozena.paluch@mopr.gda.pl 

Magdalena Kmiecik tel. 58/320-53-45, e-mail: magdalena.kmiecik@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr IX: 

Wydział Doradztwa 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Gabriela Gloc tel. 58/342-31-40, e-mail: gabriela.gloc@mopr.gda.pl 

Elżbieta Omiecińska tel. 58/347-82-85, e-mail: elzbieta.omiecinska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr X: 

Samodzielny Referat Profilaktyki 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Elżbieta Pukszta tel. 58/347-82-92, e-mail: elzbieta.pukszta@mopr.gda.pl 

Magdalena Richert tel. 58/342-31-74, e-mail: magdalena.richert@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XI: 

Wydział Aktywizacji 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Ewa Kremer tel. 58/342-31-68, e-mail: ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Wiesława Wiktorska tel. 58/342-31-46, e-mail: wieslawa.wiktorska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XII - XIII: 

Wydział Aktywizacji 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Ewa Kremer tel. 58/342-31-68, e-mail: ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Małgorzata Sulińska tel.58/342-31-62, e-mail: malgorzata.sulinska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XIV: 

Wydział Aktywizacji 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Ewa Kremer tel.58/342-31-68, e-mail: ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Bożena Dołkowska tel. 58/342-31-46, e-mail: bozena.dolkowska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XV - XVII: 

Wydział Aktywizacji 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Ewa Kremer tel.58/342-31-68, e-mail: ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Natalia Strzelec tel. 58/342-31-62, e-mail: natalia.strzelec@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XVIII: 

Samodzielny Referat Profilaktyki 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Elżbieta Pukszta tel. 58/347-82-92, e-mail: elzbieta.pukszta@mopr.gda.pl 

Monika Kownacka-Plenzler tel. 58/342-31-76, e-mail: monika.kownacka-

plenzler@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XIX: 

Wydział Integracji i Rehabilitacji 

Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 

Magdalena Chełstowska tel. 58/320-53-67, e-mail: magdalena.chelstowska@mopr.gda.pl 



Maciej Bylicki tel. 58/320-53-41, e-mail: maciej.bylicki@mopr.gda.pl 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udzielają: 

Samodzielny Referat Współpracy 

Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A 

Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-48, e-mail: agnieszka.korzeniowska@mopr.gda.pl 

Agnieszka Wierzbicka tel. 58/342-31-58, e-mail: agnieszka.wierzbicka@mopr.gda.pl 

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć: 

1) za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 14:30; 

2) instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty 

dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej 

www.mopr.gda.pl - BIP - zakładka „Konkursy”; 

3) po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, 

należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie 

powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  

w systemie elektronicznym Witkac.pl), a następnie należy ten dokument 

opieczętować i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub 

których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) dostarczyć do 

kancelarii MOPR ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk w poniedziałek, 

wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek 

od 7.30 do 14.30 do dnia 10.12.2018 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub 

poczty kurierskiej na ww. adres; 

4) w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, 

„Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w pkt 3 decyduje data wpływu do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

5) Oferent przed zawarciem umowy na realizację zadania publicznego zobowiązany 

będzie do dostarczenia: 

a) oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami (wydruk z systemie 

elektronicznego Witkac.pl z zachowaniem sumy kontrolnej) podpisanej przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

(zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia 

wynikają z załączonych pełnomocnictw), 

– kopie oryginalnych dokumentów muszą zawierać klauzulę „za zgodność  

z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym 

podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność  

z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić osoba wymieniona  

w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu 

lub notariusz, adwokat, radca prawny, 

b) umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich 

świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego. 

X. Termin i tryb rozpatrzenia ofert 

Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 31.12.2018 roku przez 

Komisję Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. 

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową 

dokona wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje. Decyzja Prezydenta jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

XI. Finansowanie zadania 

1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy  

http://www.witkac.pl/


o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego 

realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. 

3. Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika. 

XII. Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są w Karcie Oceny oferty, 

stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 

1) kryteria oceny formalnej: 

a) oferta powinna być złożona zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym 

w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert w systemie elektronicznym 

Witkac.pl, 

b) „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją 

elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl, powinno być 

złożone w formie papierowej w terminie i miejscu określonym  

w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert, 

c) „Potwierdzenie złożenia oferty” powinno być prawidłowo wypełnione: 

- podpisane przez właściwą liczbę osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego 

pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego 

osobowość prawną, 

- zawierać prawidłowo wypełnione oświadczenia, 

d) oferta powinna posiadać załączniki wymienione w ogłoszeniu, 

e) oferta powinna być złożona przez podmiot/podmioty uprawniony/uprawnione  

i mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta prowadzącego 

działalność statutową w danej dziedzinie, 

f) oferta obejmuje prawidłowy okres realizacji zadania, 

g) Oferent powinien określić zakres prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego w części II ust. 4 oferty, 

h) w przypadku zadania zlecanego w formie wsparcia Oferent powinien 

zadeklarować procentowy udział finansowego wkładu własnego w stosunku do 

całkowitych kosztów zadania, nie mniejszy niż 1%; 

2) kryteria oceny merytorycznej: 

a) możliwość realizacji zadania, 

b) kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu, 

c) kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie, 

d) jakość realizacji zadania, 

e) dotychczasowa współpraca z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych zadań. 

UWAGA: 

Zestawienie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących zadanie należy wskazać  

w części IV ust. 11 formularza oferty wg następującego wzoru: 

imię, nazwisko (jeśli jest znane na etapie składania oferty), wykształcenie, planowane 

zadania w projekcie, forma zatrudnienia, ukończone studia/szkoła/rok ukończenia, 

tytuł zawodowy, szkolenia/kursy/studia podyplomowe, doświadczenie zawodowe  

(w latach), dodatkowe wymagane uprawnienia/certyfikaty. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje z uwzględnieniem zastrzeżeń Ogłaszającego 

wymienionych w części XVI niniejszego załącznika. 

XIII. Harmonogram pracy Komisji Konkursowej 

1. Komisja Konkursowa, powołana na mocy odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta 



Gdańska, dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału 

środków na realizację zadań. 

2. Oceny dokonuje się za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl. 

3. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi 

Miasta Gdańska. 

4. Prezydent Miasta Gdańska na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, 

dokona wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje. 

5. W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Prezydenta. 

XIV. Sposób informowania o wynikach konkursu 

Wyniki Konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej 

dotacji, będą ogłoszone poprzez wywieszenie zarządzenia Prezydenta na tablicach 

ogłoszeń, publikację w BIP i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

i Organizatora konkursu oraz umieszczanie w systemie elektronicznym Witkac.pl, 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. 

XV. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. rozstrzygnięcia niniejszego konkursu będzie 

stanowiło podstawę do zawarcia umów na realizację zadań publicznych na lata 2019 - 

2020. 

XVI. Zastrzeżenia Ogłaszającego 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert czy 

terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich 

środków przewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 

3. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu może zażądać od Oferentów 

zaświadczeń dotyczących rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

podatkowych. 

4. Gwarantowane przez Oferenta minimalne wynagrodzenie za 1 godzinę pracy/ 

świadczenia usługi personelu zatrudnionego przy realizacji zadania nie może być niższe 

od minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie  

z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów określającym wysokość minimalnej stawki 

godzinowej w danym roku kalendarzowym. 

5. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu może zażądać od Oferentów 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry. 

6. W trakcie realizacji zadania, w danym roku kalendarzowym dopuszcza się możliwość 

zwiększenia do 20% zakresu rzeczowego umowy przy zachowaniu jednostkowego 

kosztu danej usługi (jeżeli taki występuje). 

7. Oferent może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku. 

8. W przypadku zadań wieloletnich do oferty należy dołączyć kosztorys oraz harmonogram 

realizacji zadania we wszystkich latach trwania umowy. 

9. W przypadku zadań wieloletnich wysokość dotacji, ilość i cena świadczeń, zakres 

rzeczowo-finansowy oraz inne niezbędne warunki związane z realizacją zadania  

w każdym kolejnym roku realizacji zadania mogą ulec zmianie i będą ustalane w drodze 

aneksu do umowy. Całkowita kwota dotacji przyznana na dany rok kalendarzowy 

uzależniona będzie od wysokości środków zatwierdzonych w budżecie Miasta Gdańska, 

z zastrzeżeniem, że zakres rzeczowy zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%  

w stosunku do roku poprzedniego. 

10. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405) funkcjonuje Rejestr 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W związku z tym Oferent jest zobowiązany 



podjąć szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom w przypadku gdy 

organizuje działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub z opieką nad nimi. Należy wówczas uzyskać nieodpłatnie informacje  

z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczące tego czy osoby, które będą 

prowadzić pracę z osobami małoletnimi (pracownicy, współpracownicy, wolontariusze) 

znajdują się w tym Rejestrze. Osoby te nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi. 

11. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej 

Ogłaszającego konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie 

elektronicznym Witkac.pl oraz konta e-mailowego, do którego adres podał w trakcie 

rejestracji do systemu elektronicznego Witkac.pl. 

12. Dopuszcza się możliwość opublikowania rozstrzygnięć poszczególnych zadań 

konkursowych. 

XVII. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacje nie mogą być udzielone na: 

1) realizację tego samego zadania publicznego lub jego części, na którą Oferent uzyskał 

dofinansowanie z innych środków budżetu Miasta; 

2) zakup nieruchomości; 

3) wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów 

podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych 

[podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) 

oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)]; 

4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej; 

5) działalność polityczną lub religijną; 

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym; 

7) finansowanie 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. 

XVIII. Wymagane załączniki 

1. Do oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl należy załączyć następujące 

dokumenty: 

1) aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce 

Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta 

(pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu 

składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru; 

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentacji; 

4) kopię aktualnego statutu/regulaminu oferenta lub innego dokumentu 

potwierdzającego zakres działalności; 

5) kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa 

handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

6) harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na rok 

2020 - jedynie w przypadku zadań wieloletnich; 



7) dodatkowe dokumenty wymagane do realizacji zadania, wskazane w części  

V niniejszego załącznika. 

2. Oferta powinna: 

1) mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta prowadzącego 

działalność statutową w danej dziedzinie; 

2) być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie  

z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną; 

3) zawierać wypełnione wszystkie oświadczenia umieszczone w końcowej części 

dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”. 

3. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków 

formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie: 

1) uzupełnienia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierającego sumę 

kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym 

Witkac.pl oraz brakujących podpisów w przypadku gdy potwierdzenie nie zostało 

podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika 

zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną; 

2) uzupełnienia prawidłowości złożonych oświadczeń; 

3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie (pełnomocnictwo) do 

działania w imieniu oferenta; 

4) uzupełnienia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia 

pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji; 

5) uzupełnienia kopii umowy lub statutu spółki (w przypadku gdy Oferent jest spółką 

prawa handlowego); 

6) uzupełnienia dodatkowych dokumentów, wymaganych do realizacji zadania 

wskazanych w części V niniejszego załącznika; 

7) uzupełnienia zakresu prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w części II ust. 4 oferty. 

Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem 

wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach 

oceny formalnej) na stronie internetowej: www.bip.mopr.gda.pl, www.bip.gdansk.pl  

i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Organizatora 

konkursu oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl do dnia 14.12.2018 r. 

Organizacja w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia wykazu ofert może 

uzupełnić braki formalne elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznego 

Witkac.pl. 

Uwaga: 

Każda zmiana oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl powoduje zmianę sumy 

kontrolnej oferty i wymaga dostarczenia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”  

w wersji papierowej do kancelarii Organizatora konkursu. 

XIX. Terminy i warunki realizacji zadania 

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie. 

XX. Realizacja zadań w ramach otwartego konkursu ofert w latach poprzednich oraz 

w bieżącym roku 

Wykaz zadań zrealizowanych w latach poprzednich w ramach otwartego konkursu ofert, 

jest zamieszczony na stronach internetowych oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

i Organizatora konkursu. 

Planowane zadania na 2019 rok ujęte są w uchwale Nr LVII/1728/18 Rady Miasta Gdańska 



z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. 

XXI. Załączniki do niniejszych warunków 

Załącznik – Katalog kosztów kwalifikowanych. 

XXII. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


