OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, na podstawie
pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Chojnice udzielonego Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia
15.02.2017 r. jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020, ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów, tj.
organizacje pozarządowe z terenu powiatu chojnickiego, w celu wspólnego przygotowania,
realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych,
zgłoszonego do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17
ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
I. Ogólne założenia projektu.

Projekt realizowany będzie w okresie 10.2017 – 09.2020 r. na obszarze
rewitalizowanym Miasta Chojnice, tj. Dzielnica Dworcowa. Głównym celem projektu będzie
zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez stworzenie,
rozwój i upowszechnienie sieci kompleksowych działań skierowanych do osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem:
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, dzieci, młodzieży, a także
seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Planowane działania mają mieć na celu:
zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w
zakresie wsparcia rodziny oraz zdeinstytucjonalizowancyh, spersonalizowanych i
zintegrowanych usług społecznych, skierowanych do osób o różnym stopniu
niesamodzielności, które podniosą komfort funkcjonowania w lokalnej społeczności.
W ramach projektu zakłada się partnerską realizację następujących zadań:

1. Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi – wsparcie
obejmujące
szkolenia i zajęcia praktycznej wymiany doświadczeń dla opiekunów
faktycznych zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki na osobami zależnymi oraz
usługi świadczone przez specjalistów z różnych dziedzin, tj. np. psycholog, pedagog,
pracownik socjalny, prawnik, doradca zawodowy. Usługi obejmować będą
poradnictwo/doradztwo prawne, socjalne, pedagogiczne, rodzinne, opiekuńcze. Zakres
tematyczny świadczonego doradztwa obejmował będzie sprawy związane z
niepełnosprawnością osób, przepisy prawa, uprawnienia osób niepełnosprawnych, sprawy
związane z rentami, emeryturami, pomoc w wypełnianiu dokumentów, oświadczeń,
zaświadczeń, wniosków. Sfinansowanie usługi asystenckiej/opiekuńczej w celu umożliwienia
opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, również

działania na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej (doradztwo zawodowe, jobcoach,
trener pracy) – jako działanie towarzyszące. Partner odpowiedzialny za całe zadanie.

2. Usługa opiekuńcza i asystencka dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych Możliwość skorzystania z usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z
niepełnosprawnościami oraz osób niesamodzielnych, w tym prowadzone w miejscu
zamieszkania. Opiekun lub asystent pomoże sprostać codziennym obowiązkom: sprawom
urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza, nawiązać kontakt i współpracę z
ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
wsparcia osób niepełnosprawnych, itp. Usługa świadczona będzie np. przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. W ramach usługi zaplanowano również
pomoc sąsiedzką, polegającą na wsparciu osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych przy
drobnych domowych naprawach, które często sprawiają tym osobom wielkich problemów i
niejednokrotnie są niemożliwe do wykonania (np. wymiana żarówki, przeciekający kran, itp.).
Pomoc sąsiedzka świadczona będzie przez osobę z tamtejszego otoczenia (bezrobotna), która
zostanie wyposażona w telefon komórkowy, którym będą mogły być zgłaszane usterki u
poszczególnych osób. Partner odpowiedzialny za całe zadanie.
3. Punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych – stworzenie miejsca
krótkoterminowego pobytu dziennego. Działania wspierające opiekunów faktycznych w
opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Punkt czynny codziennie w godzinach
9.00 – 15.00. Jednocześnie przebywać w punkcie będzie mogło około 20 osób. W ramach
opieki zaplanowane będą zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii, kulturo terapii, zdrowego
stylu życia, zajęć manualnych – ze specjalistami w określonej dziedzinie, komputerowych
(prowadzonych np. przez młodzież z obszaru rewitalizacji – forma wolontariatu), Stoliki
Pamięci – narzędzie wspierające aktywizację osób starszych i niesamodzielnych. Odbywać
się będą wykłady z bezpieczeństwa i zdrowia osób starszych i niesamodzielnych.
Zorganizowane zostaną również wyjścia do kina i podobnych miejsc w celu zapobiegania
wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu. Działania animacyjne będą ukierunkowane na
realizację przez osoby objęte wsparciem inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego obszaru
rewitalizacji, w tym wydarzeń o charakterze sąsiedzkim, wykorzystujących rewitalizowaną
infrastrukturę (podwórka – miejsca spotkań). Partner odpowiedzialny za całe zadanie.
4. Pracę z rodziną w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w oparciu o ścieżkę reintegracji
uzgodnioną z rodziną na podstawie analizy jej sytuacji.

W oparciu o sporządzoną ścieżkę reintegracyjną, świadczona będzie pomoc asystencka oraz
psychologiczna i terapeutyczna osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności
życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z
najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem
codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.
Zakres usług obejmie wsparcie asystenta rodziny oraz ustalone w ścieżce reintegracji
wsparcie realizowane przez partnerów społecznych (NGOs) w szczególności w postaci:
 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego,
 terapii i mediacji,
 warsztatów umiejętności rodzicielskich,






wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego,
pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji rodzin,
wspierania rodzin w organizacji czasu wolnego.
Partner odpowiedzialny za całe zadanie.

5. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka świadczona przez tworzoną placówkę wsparcia
dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, specjalistycznej (praca stacjonarna) z pracą
podwórkową o charakterze animacyjnym i socjoterapeutycznym (w tym udział w działaniach
rewitalizacyjnych najbliższego otoczenia).
Działalność oparta o pracę podwórkową wychowawców w środowiskach sąsiedzkich
objętych rewitalizacją, angażująca dzieci, młodzież wraz z rodzinami w procesy
rewitalizacyjne oraz animująca do wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Praca
podwórkowa będzie uzupełniona działalnością co najmniej dwóch grup świetlicowych o
charakterze opiekuńczym i socjoterapeutycznym. Program obejmuje m.in. opiekę i
wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne, kompensacyjne i
korekcyjne, zajęcia stwarzające możliwości czynnego udziału w życiu kulturalnym i
społecznym swojego środowiska, nabycia kompetencji przydatnych w życiu zawodowym
oraz kształtowaniu zainteresowań. Partner odpowiedzialny za całe zadanie.
II. Ogólne założenia naboru
Planuje się wyłonienie:
a)
b)
c)
d)
e)

jednego partnera do realizacji zadania I.1
jednego partnera do realizacji zadania I.2
jednego partnera do realizacji zadania I.3
jednego partnera do realizacji zadania I.4
jednego partnera do realizacji zadania I.5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wystąpi w roli partnera wiodącego,
będzie sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zadań w projekcie oraz
będzie wyznaczał kierunki działań.
III. Forma prawna Partnera

Organizacja pozarządowa zarejestrowania i działająca na terenie powiatu Chojnickiego.

Uzasadnienie: Wybór organizacji pozarządowej został zawężony do działania przez
organizację na terenie obszaru powiatu chojnickiego, gdyż jest to specyficzny rodzaj działań,
ukierunkowany na konkretną grupę docelową, zamieszkałą na terenie konkretnego terenu
(Dzielnica Dworcowa miasta Chojnice). W związku z powyższym organizacje działające na
tym obszarze znają specyfikę obszaru, problemy społeczne, angażują się w ich
rozwiązywanie, dysponują kadrą posiadającą stosowne kompetencje i znajomość terenu, a
także są w dyspozycji czasowej.

IV. Wymagania w stosunku do Partnera i kryteria wyboru:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Partnera w formie prawnej określonej
w pkt III. Partner musi charakteryzować się następującymi cechami, które będą stanowiły
kryteria wyboru:
1. Wiedza i doświadczenie, rozumiane jako:

a) posiadanie kompetencji i doświadczenia zgodnego z charakterem działania, w ramach
którego zamierza tworzyć partnerstwo;
b) posiadanie udokumentowanego doświadczenia we współpracy z jednostkami administracji
rządowej, samorządu terytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

c) realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, szczególnie pożądane
doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unii europejskiej lub
budżetu państwa.
2. Zgodność aktualnie prowadzonej działalności z ogólnymi założeniami działania, w ramach
którego zamierza tworzyć partnerstwo, rozumiane jako zgodność celu działania organizacji i
przedmiotu działalności statutowej kreślonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, z
charakterem działania, w ramach którego zamierza tworzyć partnerstwo.
3. Posiadanie potencjału merytorycznego, techniczno – organizacyjnego i ewentualnie
finansowego, rozumiane jako:

a) dysponowanie potencjałem kadrowym z doświadczeniem zawodowym zgodnym z
charakterem działania, w ramach którego zamierza tworzyć partnerstwo;

b) dysponowanie zasobami techniczno – organizacyjnymi, które będą wykorzystywane przy
realizacji zadania;
c) dysponowanie zasobami finansowymi lub możliwościami zagwarantowania realizacji
zadań merytorycznych w początkowej fazie projektu lub w sytuacji braku płynności
finansowej w projekcie, a także w przypadku wniesienia wkładu własnego do projektu.
4. Posiadanie koncepcji realizacji ogólnych założeń zadania, w ramach którego zamierza
tworzyć partnerstwo.
V. Dodatkowe założenia planowanego partnerstwa:

1. Potencjalny Partner zaproponuje w składanej ofercie sposób realizacji zadania, jednak
ostateczny sposób realizacji zadania będzie stanowił przedmiot uzgodnień, które zostaną
potwierdzone we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zastrzega sobie prawo
udziału we wszystkich przedsięwzięciach prowadzonych przez Partnera/Partnerów w ramach

realizowanego zadania, m.in. poprzez uczestniczenie przedstawiciela Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chojnicach w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac,
tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i zatrudnieniu kadry.

3. Partner musi zagwarantować dyspozycyjność swojego zespołu projektowego przez pełen
okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia
prac związanych z rozliczeniem projektu po okresie jego realizacji oraz zachowania trwałości.
VI. Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zawierać:

1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa organizacji, adres
siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji;
2. Oznaczenie nr i nazwy zadania, którego dotyczy potencjalne partnerstwo – na podstawie
pkt I;

3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli – w przypadku, gdy ofertę będą
podpisywały inne osoby niż uprawnione do reprezentowania, wskazane w dokumentacji
wymienione w ppkt 3.

5. Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć – zgodnie
z pkt IV.1;

6. Opis posiadanego potencjału merytorycznego, techniczno – organizacyjnego i ewentualnie
finansowego – zgodnie z pkt IV.3;
7. Koncepcję realizacji zadania merytoryczną i finansową – zgodnie z pkt IV.4;

8. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, do każdej oferty należy dołączyć
kompletną dokumentację określoną w pkt VI ppkt 1-7.
VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty przyjmowane będą do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu
oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach).
2. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chojnicach, ul .Wysoka 1, 89 – 600 Chojnice (z dopiskiem „Nabór na Partnera – usługi
społeczne Rewitalizacja”).
3. Oferty należy składać w wersji papierowej, sporządzone komputerowo w języku polskim;

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
zgłaszającego.

VIII. Sposób i kryteria wyboru partnera/partnerów

1.Nadesłane propozycje udziału w partnerstwie będą podlegać ocenie komisji

2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z kryteriami oceny ofert z art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) poprzez wypełnienie przez
Komisję Karty oceny dla poszczególnych ofert. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.

3. Przy analizie zasadności i rzetelności zgłoszenia udziału w projekcie partnerskim Komisja
zastosuje następujące kryteria oceny:
a) spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych;
b) spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów szczegółowych;

c) spełnienie warunków kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 20120.

4. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Każdy oferent może być na swoją prośbę
poinformowany o przyczynach odrzucenia oferty.
IX. Uwagi końcowe:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a) wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienia przesłanych ofert w trybie
roboczym (droga elektroniczna);
b) negocjowania warunków realizacji zadania;

c) podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego oferta została oceniona
najwyżej;
d) unieważnienia naboru lub jego części – bez podawania przyczyny;

2. W przypadku unieważnienia naboru Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi
odpowiedzialności za szkody i nakłady, jakie poniósł z tego tytułu kandydat na Partnera.
3. W przypadku wpływu ofert po wyznaczonym terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej MOPS Chojnice oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Chojnicach w terminie do 14 dni od następnego
dnia po dacie zakończenia naboru.

5. Po ogłoszeniu wyników naboru, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, z
wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie, której wzór ramowy stanowi
Załącznik do Zasad realizacji projektów partnerskich będący załącznikiem do Załącznika nr 5
„Zasady realizacji projektów partnerskich” do regulaminu konkursu nr RPPM.06.02-IŻ.0022-001/17 z dnia 29.12.2016 r.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o
partnerstwie z wybranym Partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o
partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach nie ponosi odpowiedzialność za brak
uzyskania dofinansowania na realizację projektu, którego zadania mają być realizowane w
partnerstwie, stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania.
8. Osoba uprawniona do składania ewentualnych wyjaśnień w zakresie niniejszego naboru:
Pani Elżbieta Szczepańska, tel. 52 397 71 21 , mops.chojnice@wp.pl.
Załączniki ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 - KARTA OCENY OFERT
2. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
KARTA OCENY OFERT
KRYTERIA FORMALNE
l.p.

Kryteria formalne

1.

Realizacja działań w obszarze
określonym w ofercie oraz dla
mieszkańców obszaru.

2.

Podmiot uprawniony do udziału w
konkursie.

3.

Prawidłowość złożenia oferty oraz
dostarczenie
wszystkich
wymaganych załączników.

4.

Zgodność zaplanowanych działań z
działaniami
wskazanymi
w
Ogłoszeniu o naborze.

tak

nie

*Niespełnienie co najmniej jednego kryterium jednego kryterium formalnego skutkuje
odrzuceniem oferty (z zachowaniem możliwości jednokrotnego uzupełnienia oferty pod
kątem załączników, braku podpisu lub oczywistych omyłek).
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
L.p.
1.

Kryteria szczegółowe
Skala ocen
Koncepcja realizacji ogólnych 0 – 5 pkt
założeń zadania, w ramach którego
będzie tworzone partnerstwo

2.

Posiadanie
doświadczenia
i 0 – 5 pkt
kompetencji
zgodnych
z
charakterem działań, w ramach
którego
będzie
tworzone
partnerstwo
Ocenie podlega realizacja podobnych
przedsięwzięć pod kątem grupy

Ocena Komisji

docelowej. Oceniana jest ilość
wykazanych projektów (minimum 2)
3.

Doświadczenie
w
realizacji TAK – 2 pkt
projektów
finansowanych
ze NIE – 0 pkt
środków unii europejskiej lub
budżetu państwa
Ocenie podlega realizacja podobnych
przedsięwzięć współfinansowanych
ze środków unii europejskiej lub
budżetu państwa (minimum 2)

4.

Potencjał kadrowy do realizacji
projektu
Ocenie podlega potencjał osobowy
instytucji do realizacji działań w
ramach którego zamierza tworzyć
partnerstwo (np. ilość osób z
doświadczeniem zawodowym w
ramach tworzonego partnerstwa)
Dysponowanie
zasobami
techniczno – organizacyjnymi (np.
posiadanie sprzętu multimedialnego
– laptopy, projektor, ekran, itp.)
Dysponowanie
zasobami
finansowymi
Zgodność aktualnie prowadzonej
działalności
z
ogólnymi
założeniami działania w ramach
którego zamierza tworzyć (na
podstawie KRS)

5.
6.
7.

1 osoba – 1 pkt
2 osoby – 2 pkt
3 osoby – 3 pkt
Brak osób – 0 pkt

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że nie zalegamy z uiszczeniem podatków lub innych należności
wymaganych odrębnymi przepisami na rzecz podmiotów publiczno – prywatnych.
3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie podlega wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.).
4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest podmiotem powiązanym z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach w rozumieniu Załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
5. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o naborze partnera/partnerów, którymi
są organizacje pozarządowe z terenu powiatu chojnickiego, w celu wspólnego
przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój usług społecznych w
ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, zgłoszonego do dofinansowania w
ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17 ogłoszonego w dniu 29 grudnia
2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

………………………………………………………..
Data, podpis/-y osoby/osób
uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu

