
 

Zarządzenie Nr 1201/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów 

publicznych ogłoszonego w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitarny 

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia 

w ramach Poddziałań: 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 

6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT 

Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 
Na podstawie art. 30, art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239, poz. 395) oraz Zarządzenia Nr 960/16 Prezydenta 

Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania 
i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach 

Poddziałań: 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój usług 

społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania 

i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” 

w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałań: 6.1.1 Aktywizacja społeczno – 

zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój 

usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwanego 

dalej Projektem. 

 

§ 2. 1. Do zawarcia partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu wybrano 

następujących Partnerów – Liderów Lokalnych:  

1) Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; obszar: Orunia; 

2) Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku; obszar: Stogi 

i Przeróbka; 

3) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie; obszar: Nowy Port; 

4) Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ; obszar: Dolne Miasto; 

5) Stowarzyszenie WAGA; obszar: Biskupia Górka. 

2. Do zawarcia partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu wybrano 

następujących Partnerów – Liderów Branżowych: 

1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku – 

aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym doradztwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, staże zawodowe, zatrudnienie wspomagane; 

2) Gdańska Spółdzielnia Socjalna – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub wykluczonych w podmiocie ekonomii społecznej, rozwój usług społecznych; 

3) Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – prozatrudnieniowy program wolontariatu dla 

osób nieaktywnych zawodowo, rozwój wolontariatu lokalnego skierowanego do osób o różnym 

stopniu niesamodzielności, w tym ich otoczenia; 

4) Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – wsparcie rodzin w prawidłowym pełnieniu 

jej funkcji i wdrażanie działań profilaktycznych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej; 

5) Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan" w Gdańsku – 

deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w formie szkoleń, asysty i doskonalenia kompetencji 

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;  



 

6) Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – wykorzystanie 

potencjału elastycznego zatrudnienia w podmiotach sektora pozarządowego, wzmacnianie 

pracy partnerstw lokalnych w kontekście świadczenia usług społecznych. 

3. Szczegółowa procedura zawierania partnerstwa uregulowana Zarządzeniem Nr 960/16 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

§ 3. Warunkiem zawarcia partnerstwa z podmiotami, o których mowa w § 2, jest przygotowanie 

wspólnej koncepcji oraz kosztorysów do koncepcji realizacji Projektu. 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku.  

 

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ogłoszenie o naborze 

wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska. 

 

 

                                                                      PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

                                                                      z up.  

                                                                                    /-/ Piotr Grzelak  

                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


