Bl:RMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Zarządzenie Nr 0050.518.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - realizacja
programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków
psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty
pracy
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późno zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r., poz.450 z późno zm.), Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIW369/17 z dnia 26
października
2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na
rok 2018 oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIII/368117 z dnia 26 października 2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu
rehabilitacji
społecznej
i zawodowej
osób
bezdomnych
uzależnionych
od środków
psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty
pracy.
§2
Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 8 sierpnia 2018 roku
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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BVRMISTRZ MIASTA
CIESZYNA
Załqcznik do
Zarzqdzenia

Nr 0050.518.2018

Burmistrza

Miasta Cieszyna

z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym na rok 2018 - realizacja programu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy
edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1) Zadanie z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2) Nazwa zadania: realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne,
wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy -15.000,00 zł
2. Zasady przyznawania dotacji:
1) Gmina Cieszyn zleci realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania
i udzieli na ten cel dotacji.
W przypadku wsparcia realizacji zdania publicznego:
a) wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90 % ogólnych kosztów realizacji
zadania,
b) Zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania
ze środków

finansowych

własnych,

środków

finansowych

z innych źródeł oraz

wkładu osobowego, przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania
powinno zostać pokryte z wkładu finansowego (środki finansowe własne lub środki
finansowe z innych źródeł publicznych),
c) Zleceniobiorca

zobowiązany

pomieszczeń, umożliwiającego

jest

do

zapewmema

niezbędnego

wyposażenia

realizację zadania, w tym wyposażenia związanego

z organizacją treningu pracy,
d) na potrzeby

zadania

gmina

Cieszyn

udostępni

pomieszczenia

mieszczące

SIę

w nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie (43 - 400 Cieszyn),
e) podmiot, któremu gmina Cieszyn zleci realizację zadania, zobowiązany będzie do
ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie, a także
z podmiotem,

któremu gmina Cieszyn zleci realizację zadania z zakresu pomocy

społecznej

polegającego

na prowadzeniu

schroniska

1

noclegowni

dla

osób

bezdomnych.
2) Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert, jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot
uprawniony do składania ofert, w odpowiednim

terminie i miejscu. Prawidłowo złożone

oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez
Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.
3. Termin i warunki realizacji zadania:
1) Zadanie, na które przyznana

zostanie dotacja musi być realizowane

w okresie od

l października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i obejmować będzie osoby bezdomne
korzystające

ze schronienia

zapewnionego

przez

gminę

Cieszyn,

które borykają

się

z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych.
2) Zadanie musi zostać zrealizowane
ogłoszeniu,

zgodnie z warunkami

określonymi

w mmejszym

umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności:

i czas realizacji zadania, sposób przekazywania

miejsce

i rozliczania środków publicznych, sposób

informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz
sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.
3) Zleceniobiorca zapewni usługi aktywizujące ukierunkowane na wzmacnianie aktywności
społecznej,

uzyskanie

samodzielności

życiowej i wyjście z bezdomności.

Wzmacnianie

aktywności społecznej może być realizowane, m.in. przez:
a) trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
b) trening umiejętności interpersonalnych;
c) uczestnictwo w warsztatach treningu pracy;
d) zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
Zleceniobiorca

podejmie także działania związane ze steetworkingiem

bezdomnych, oparte o ruch samopomocowy,

w środowisku osób

przewidujące pracę osób, które doświadczały

wykluczenia, bądź bezdomności.
4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 roku, do godz. 15.00, na druku
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300):
- w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400
Cieszyn,
- poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl.

z równoczesnym złożeniem podpisanej

oferty w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1,43400 Cieszyn.
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a) termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 5 września 2018 roku;
b) tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej
przygotowanej przez Komisję Konkursową;
c) kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone

w karcie oceny ofert,

stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych gminy Cieszyn na rok 2018.

6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w latach ubiegłych na realizację zadania:
Rodzaj zadania
realizacja

programu

rehabilitacji

2017

społecznej

i zawodowej

bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych,
grupy

edukacyjne,

wykłady,

treningi

1

warsztaty

osób

50.000,00 zł

2018
45.000,00 zł

w tym:
(dotacja)

(dotacja)

edukacyjne,

warsztaty pracy
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