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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Prezydenta nr 126/10 

z dnia 28 stycznia 2010 roku 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku - beneficjent projektu systemowego  

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej;             

Działania 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej  

ogłasza 

otwarty nabór Partnera - Organizacji Pożytku Publicznego - zainteresowanego realizacją 

zadań merytorycznych  w ramach projektu systemowego „Systematycznie do celu” w 2010 r.  

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdańsku.     

 

Celem Partnerstwa jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społeczno - zawodowym będących w wieku aktywności zawodowej                   

i korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

Do realizacji projektu poszukuje się partnera do realizacji następujących działań: 

 Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób - grupy  młodzieży w wieku 

15-25 lat sprawiającej problemy wychowawcze ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie 160 godzin treningu 

edukacyjnego (warsztaty edukacyjno-kulturalne, coaching indywidualny) i warsztatów 

z poradnictwa zawodowego. 

 Realizacja kontraktów socjalnych w ramach zajęć Centrum Integracji Społecznej 

(aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa, trening zdrowotny)  dla 10 osób 

bezdomnych lub zagrożonych  bezdomnością, pozbawionych swojego stałego 
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„umiejscowienia” w środowisku lokalnym, nie mających możliwości nawiązywania 

więzi społecznej, rozwijania w niej aktywności.  

 Realizacja kontraktów socjalnych w ramach zajęć Centrum Integracji Społecznej 

(aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa, trening zdrowotny)  dla 53 osób   

w tym osób: bezrobotnych; uzależnionych; nieaktywnych zawodowo z uwagi  

na opiekę nad osobami zależnymi; zwalnianych z zakładów karnych, 

niepełnosprawnych.  

 

Przy wyborze Partnera / Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 

1. Dotychczasowa działalność podmiotu i jego 

osiągnięcia 

 

max 25 pkt 

2. Doświadczenie w realizacji programów aktywizacji 

społeczno - zawodowej osób narażonych  

na wykluczenie społeczne, w szczególności 

premiowane będzie doświadczenie w prowadzeniu  

Centrum Integracji Społecznej   

 

 

max 25 pkt 

3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych 

z EFS, w tym w szczególności projektów 

systemowych realizowanych w ramach Priorytetu  

VII POKL 

max 15 pkt 

4. Zasoby, którymi podmiot dysponuje, w szczególności                 

a.   zdolności organizacyjne,  

b. doświadczona kadra mogąca sprawnie 

zarządzać realizowanymi zadaniami, 

c. doświadczona kadra mogąca fachowo 

realizować zadania merytoryczne.  

 

max 25 pkt 

5. Proponowany  harmonogram oraz kosztorys 

przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań 

oraz przewidywane rezultaty ich realizacji 

10 pkt 
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Zgłoszenie wraz niezbędnymi dokumentami oraz harmonogramem i kosztorysem  realizacji 

przewidzianych do przekazania  Partnerowi działań  mogą składać podmioty będące 

organizacjami pożytku publicznego, posiadające udokumentowane doświadczenie  

w realizacji aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, zainteresowane udziałem w realizacji projektu. 

Zakłada się powierzenie całości wyżej wymienionych zadań jednemu partnerowi. 

Poprzez partnerstwo należy rozumieć wspólną realizację projektu przez beneficjenta  

i partnerów. Zgodnie z zapisami art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju  /Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712/, partnerzy w projekcie to: 

„podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

realizujące wspólnie  projekt”. 

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą -–  z podpisem osoby 

upoważnionej – pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,                   

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 a (z dopiskiem „Systematycznie do celu”),           

do dnia 26 lutego 2010 roku. 

Do formularza zgłoszeniowego należy  dołączyć: aktualny wyciąg z rejestru (zaświadczenie    

o wpisie do rejestru organizacji pożytku publicznego); statut; sprawozdanie merytoryczno-

finansowe za ostatni rok (2008); wykaz i cv kluczowych ekspertów - 2 osób, oraz wykaz i cv 

kadry zarządzającej - 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji projektu.  

Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające 

zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego projektu, jeżeli dany Partner  zostanie 

wybrany, do realizacji projektu, a także harmonogram i kosztorys realizacji przewidzianych 

do przekazania  Partnerowi działań. 

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdańsku do 30 dni od daty emisji ogłoszenia. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 


