Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1058/ZiSS/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 grudnia 2020 roku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego w obszarze polityki społecznej
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawy prawne konkursu:
1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
2) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.),
3) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2020 r.
poz. 218, z późn. zm.),
4) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2057),
5) uchwała Nr XXV/414/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2021 r.,
6) uchwała Nr XXV/413/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021-2025”.
I. Rodzaj zadania – nazwa konkursu.
Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem oraz wsparcia interwencyjnoterapeutycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci).
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Wysokość środków publicznych na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu wynosi
170.000,00 zł.
III. Opis zadania, kryteria merytoryczne, warunki.
1. Zadanie polega na:
1.1 Zapewnieniu całodobowego schronienia na terenie Miasta Słupska wraz z wyżywieniem
dla osób dorosłych oraz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Miasta
Słupska
1) maksymalna liczba osób, którym należy zapewnić schronienie w jednym czasie: maksymalnie
10 osób, w tym dzieci i dorośli, prowadzących nie więcej niż 4 gospodarstwa domowe (liczba
osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku uzależniona jest od
bieżących potrzeb, więc jest zmienna);

2) baza lokalowa jaką należy zapewnić przy maksymalnej liczbie osób skierowanych: co najmniej
4 pokoje ogrzewane;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia bazy lokalowej w różnych miejscach na
terenie Miasta Słupska, przy założeniu, że jedna rodzina/jedno gospodarstwo domowe
zapewnione będzie miała/-o schronienie w jednym miejscu;
4) czas schronienia: maksymalnie 3 miesiące dla danej osoby/rodziny, z możliwością przedłużenia
w wyjątkowych sytuacjach;
5) konieczność udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej, a także
niezwłoczne zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy tego wymaga
stan zdrowia ofiary;
6) zakres zadania obejmuje również zapewnienie:
a) całodobowego wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku dla każdej osoby skierowanej,
b) możliwości korzystania z ogólnodostępnej kuchni,
c) możliwości korzystania z sanitariatu oraz stałego dostępu do ciepłej i zimnej wody,
d) możliwości korzystania z pomieszczenia do prania i suszenia,
e) miejsca do odrabiania lekcji oraz pomieszczenia do zabaw dla dzieci,
f) podstawowych środków czystości, środków higieny osobistej oraz leków,
g) odzieży, obuwia do czasu przyznania niezbędnych świadczeń z pomocy społecznej,
h) objęcie wsparciem interwencyjno-terapeutycznym, o którym mowa w pkt 1.2 w zależności
od bieżących potrzeb.
7) z dotacji pokrywany będzie pobyt osób/rodzin przyjętych wyłącznie na podstawie skierowania
(telefonicznego, mailowego, bądź pisemnego) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku.
8) w przypadku skierowania osoby/rodziny na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub
mailowego niezbędne jest uzupełnienie skierowania pisemnego przez pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia
telefonicznego lub mailowego;
9) praca z osobą/rodziną korzystającą z całodobowego schronienia winna być realizowana przy
współpracy z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

1.2 Zapewnieniu wsparcia interwencyjno-terapeutycznego dla osób dorosłych oraz dzieci
doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Miasta Słupska
1) Cel szczegółowy zadania:
a) zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym
przemocy;
b) zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej, adekwatnej do
potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
c) ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych
skutków;
d) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;
e) zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej
przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w codziennym życiu.

2) Wsparcie interwencyjno-terapeutyczne rozumiane jako ogół działań skierowanych do osoby/
rodziny doświadczającej przemocy na podstawie przeprowadzonej, profesjonalnej diagnozy
potrzeb, obejmujące:
a) dyżury koordynatora/specjalisty pierwszego kontaktu
- miejsce dyżuru: siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie przy ulicy Jana Pawła II (pomieszczenia udostępnione Oferentowi nieodpłatnie)
w godzinach od 14.00 do 20.00 w dni robocze, od 9.00 do 13.00 w każdą sobotę;
- minimalny zakres zadań: udzielanie podstawowego wsparcia, diagnoza sytuacji,
skierowanie do odpowiedniego specjalisty, współpraca z koordynatorem/specjalistą Punktu
Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku oraz innymi
pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;
b) pomoc telefoniczną – telefon interwencyjny dla osób / rodzin doświadczających przemocy
czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu (koszt telefonu, abonamentu leży po stronie
Oferenta);
c) wsparcie psychologiczne:
- konsultacje osobiste w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (wizyty umawia
koordynator/specjalista pierwszego kontaktu, bądź inna osoba pełniąca dyżur telefoniczny;
w sytuacjach nagłych czas reakcji psychologa wynosi maksymalnie 3 godziny, pod
warunkiem zgłoszenia interwencyjnego do godziny 18.00);
- konsultacje osobiste w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00 (wizyty umawia
koordynator/specjalista pierwszego kontaktu, bądź inna osoba pełniąca dyżur telefoniczny;
w sytuacjach nagłych czas reakcji psychologa wynosi maksymalnie 3 godziny, pod
warunkiem zgłoszenia interwencyjnego do godziny 12.00);
- konsultacje telefoniczne – całodobowo przez 7 dni w tygodniu;
- dostępność specjalistów różnej płci;
- miejsce konsultacji / spotkań osobistych: siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II w Słupsku (pomieszczenia
udostępnione Oferentowi nieodpłatnie) oraz miejsce realizacji zadania, o którym mowa w
pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia (w sytuacjach tego wymagających);
d) wsparcie prawne:
- konsultacje osobiste w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (wizyty umawia
koordynator/specjalista pierwszego kontaktu; w sytuacjach nagłych czas reakcji prawnika
wynosi maksymalnie 3 godziny, pod warunkiem zgłoszenia interwencyjnego do godziny
18.00);
- konsultacje osobiste w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00 (wizyty umawia
koordynator/specjalista pierwszego kontaktu; w sytuacjach nagłych czas reakcji prawnika
wynosi maksymalnie 3 godziny, pod warunkiem zgłoszenia interwencyjnego do godziny
12.00);
- konsultacje telefoniczne – całodobowo przez 7 dni w tygodniu;
- sporządzanie pism procesowych, gotowość do reprezentowania w sprawach sądowych,
prowadzenie akt sprawy i przekazanie ich do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku na etapie zakończenia umowy na realizację niniejszego zadania
publicznego;
- miejsce konsultacji / spotkań osobistych: siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II w Słupsku (pomieszczenia

udostępnione Oferentowi nieodpłatnie) oraz miejsce realizacji zadania, o którym mowa
w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia (w sytuacjach tego wymagających);
e) interwencje zewnętrzne dla osób / rodzin doświadczających przemocy – realizowane poza
siedzibą Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, bądź
poza miejscem realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.1, w wyjątkowych sytuacjach –
maksymalny czas reakcji to 3 godziny pod warunkiem zgłoszenia interwencji w dni
powszednie do godziny 18.00 lub w sobotę do godziny 12.00;
f) wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe:
- organizowane w zależności od bieżących potrzeb osób / rodzin doświadczających
przemocy zgodnie z opracowaną diagnozą potrzeb;
- zajęcia grupowe mogą odbywać się w grupach od 5 do 12 osób - grupy otwarte,
dochodzące;
- minimalny rodzaj wsparcia terapeutycznego: terapia indywidualna i grupowa (minimum
50 godzin terapii), grupy wsparcia dla osób doznających przemocy (utworzona zostanie
minimum jedna grupa wsparcia, która będzie się spotykała minimum 1 raz na 2 tygodnie),
terapie par (minimum 2 pary wezmą udział w terapii), terapie dla dzieci (w tym np.:
muzykoterapia, arteterapia – zorganizowane zostaną co najmniej dwie różne formy terapii
dla co najmniej dwóch grup dzieci);
- za organizację wsparcia terapeutycznego odpowiada Oferent;
- miejsce organizacji wsparcia: siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II w Słupsku lub inne miejsca wskazane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (pomieszczenia udostępnione Oferentowi
nieodpłatnie);
1.3 Zadania towarzyszące realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2
1) Działania promocyjne:
a) przygotowanie i wydruk materiałów promujących zakres udzielanego wsparcia, w tym
co najmniej:
- 100 szt plakatów formatu A3;
- 2000 szt ulotek dwustronnych formatu B5;
b) rozpropagowanie materiałów promocyjnych wśród mieszkańców i jednostek
pomocowych;
c) przygotowywanie co najmniej jeden raz w miesiącu informacji na stronę internetową
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na temat oferowanego wsparcia
interwencyjno-terapeutycznego (kontakt do osoby administrującej stronę podany
zostanie po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego);
2) Monitorowanie sytuacji osób / rodzin doświadczających przemocy w rodzinie rozumiane
jako minimum 1 kontakt telefoniczny jeden raz w miesiącu w okresie trwania umowy na
realizację niniejszego zadania publicznego. Monitoring dotyczy osób/rodzin
doświadczających przemowy w rodzinie, które zaprzestały korzystania ze wsparcia
wynikającego z realizacji zadania nr 1.1 lub 1.2. Monitoring prowadzony na podstawie kart
monitoringu, których wzór przygotowany zostanie przez Oferenta. Wnioski z prowadzonego
monitoringu (kserokopię kart monitoringu) należy przekazać do pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zajmującego się sprawami dotyczącymi przemocy
w rodzinie.

3) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań, w tym w szczególności
indywidualnych akt osoby / rodziny korzystającej z pomocy, oświadczeń dotyczących
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
wykazów osób korzystających ze wsparcia w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1.1
oraz 1.2, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy obecności,
konspekty zajęć grupowych, indywidualne karty wsparcia i inne w zależności od potrzeb –
każde zrealizowane wsparcie należy udokumentować).
4) Bieżąca współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Słupsku, Punktem Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Słupsku, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób
doświadczających przemocy w rodzinie oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze
przeciwdziałania przemocy domowej.
5) Udzielanie pisemnych odpowiedzi na korespondencję przekazaną przez Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie realizacji zadań, o których
mowa w pkt 1.1 i 1.2.
2. Warunki realizacji zadania.
2.1 Warunek w zakresie minimalnych kompetencji i doświadczenia osób realizujących wsparcie
prawne, psychologiczne i terapeutyczne - Zleceniodawca uzna spełnienie tego warunku, jeżeli
Oferent wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi następujące minimalne doświadczenie
i kwalifikacje:
1) psycholog - wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia” umożliwiających
wykonywanie zawodu psychologa; co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w okresie
ostatnich 5 lat; doświadczenie zawodowe psychologiczne obejmujące udzielanie
indywidualnych i/lub grupowych konsultacji, sesji oraz sporządzania diagnoz
psychologicznych na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności
rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
2) prawnik - wykształcenie wyższe prawnicze, umożliwiające wykonywanie zawodu radcy
prawnego albo adwokata; co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich
5 lat; doświadczenie zawodowe prawnicze obejmujące udzielanie konsultacji na rzecz osób
fizycznych dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom/rodzinom
dotkniętym przemocą w rodzinie;
3) terapeuta (w tym od muzykoterapii lub arteterapii) - psycholog, jak w pkt 1) albo
psychoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 29 i pkt 37 Zarządzeniem
Nr 57/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i
leczenie uzależnień (Biul. Inf. NFZ 2007 Nr 41, poz. 57 ze zm.), posiadający co najmniej 2letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat, doświadczenie zawodowe obejmuje
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psychospołecznego albo prowadzenie zajęć arteterapii, muzykoterapii i innych grupowych form
wsparcia terapeutycznego, wskazanych przez Oferenta w ofercie.

W trakcie trwania umowy Oferent będzie miał możliwość angażowania różnych
specjalistów, pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego minimalnych kompetencji
i doświadczeń osób realizujących wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne.
2.2 W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane koszty związane z:
1) zakupem wyżywienia, odzieży, obuwia oraz wszelkich produktów, materiałów i usług
niezbędnych do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia;
2) wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego
ogłoszenia, w tym wynagrodzenie osób realizujących wsparcie;
3) prowadzeniem księgowości, koordynacji, promocji i inne koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji zadania publicznego.
2.3 Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.)
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych
w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622,
1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175).
3. Cel zadania.
Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem oraz wsparcia interwencyjnoterapeutycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci).
4. Oczekiwane rezultaty zadania:
1) zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:
a) całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem - w tym samym czasie dla maksymalnie
10 osób (dzieci i dorosłych), prowadzących nie więcej niż 4 gospodarstwa domowe,
b) wsparcia interwencyjno-terapeutycznego, polegającego na:
- organizacji dyżurów koordynatora/specjalisty pierwszego kontaktu w godzinach od 14.00
do 20.00 w dni robocze, od 9.00 do 13.00 w każdą sobotę,
- organizacji dyżurów psychologa, w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00,
w soboty od 08.00 do 14.00,
- organizacji dyżurów prawnika, w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00,
w soboty od 08.00 do 14.00,
- udzielaniu pomocy telefonicznej przez interwenta, psychologa i prawnika 7 dni w tygodniu
całodobowo,
- prowadzeniu interwencji zewnętrznych, zgodnie z zapotrzebowaniem,
- organizacji indywidualnego wsparcia terapeutycznego – min. 50 godz. terapii dla
beneficjenta,
- organizacji grupowego wsparcia terapeutycznego - min. 50 godz. terapii dla grupy,
2) prowadzenie działań promocyjnych dot. przedmiotowego zadania, polegających na
realizacji:
- 100 szt plakatów formatu A3;
- 2000 szt ulotek dwustronnych formatu B5;
- co najmniej jeden raz w miesiącu, informacji na stronę internetową Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Słupsku na temat oferowanego wsparcia interwencyjnoterapeutycznego,

3) monitorowanie sytuacji osób/rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, którzy nie
korzystają już z udzielanego wsparcia, polegające na min. 1 kontakcie telefonicznym jeden
raz w miesiącu.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Oferty realizacji zadania publicznego, mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty
określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których
celem statutowym jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu, spełniające następujące warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
3) posiadają doświadczenie bądź warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu,
4) złożą poprawnie wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią
wymagane dokumenty.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku)
lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych,
2) statut podmiotu/umowa spółki - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek z o. o.
oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
3) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem,
4) inne załączniki, o które może zostać poproszony oferent na etapie rozpatrywania ofert.
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
5. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonuje Komisja
Konkursowa, poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej,
stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać
swoją ofertę. Na podjęcie negocjacji poprzez złożenie zaktualizowanych zadań wraz z budżetem
i harmonogramem, podmiot ma 14 dni, od dnia otrzymania informacji o przyznanym
dofinansowaniu.
8. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być udzielane na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
4) działalność polityczną lub religijną,
5) zakup napojów alkoholowych,
6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
7) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
8) koszty kar i grzywien,
9) koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym).

9. Za koszty kwalifikowane uznaje się:
1) koszty merytoryczne, bezpośrednio związane z realizacją zadania i odbiorcami oferty,
2) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne tj. obsługa księgowa,
zgodnie z zapisami pkt III.2 niniejszego ogłoszenia „Warunki realizacji zadania”,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji.
10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana.
11. Prezydent Miasta Słupska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta tj:
1) Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie
lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez Urząd Miejski w Słupsku,
2) została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej
wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
3) toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie
dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.
13.Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane
na to zadanie. Niewykorzystane przychody oferent zobowiązany jest zwrócić na zasadach
określonych w umowie.
14. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie sposobu i terminu
jego realizacji. Wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać istoty realizowanego zadania. Wszelkie
zmiany zgłaszane są przez oferenta w formie pisemnej i wymagają uzyskania zgody
Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest do przedstawienia zaktualizowanych działań
po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
Ewentualne zmiany mogą dotyczyć:
1) harmonogramu – zmiany nie wymagają formy aneksu o ile nie naruszają terminu realizacji
zadania, konieczność złożenia pisemnej informacji i uzyskania zgody,
2) termin realizacji zadania – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany jedynie
w formie aneksu do umowy,
3) kosztorysu - zmiana treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do kosztorysu, zmiana planowanych
wydatków powyżej określonego limitu, zamiana środków własnych finansowych na środki własne
niefinansowe) wymaga pisemnej informacji ze strony organizacji, zgody Miasta na ich wdrożenie
oraz przygotowania aneksu. Nie wymaga przygotowania aneksu przesunięcie środków z dotacji
w ramach danej kategorii kosztów jeżeli nie nastąpiło zwiększenie sumy wydatków w tej kategorii
o więcej niż 20%,
4) zakresu rzeczowego zadania – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany
w formie pisemnej informacji/aneksu do umowy,
5) danych dotyczących oferenta – zmiany nie wymagają formy aneksu. Oferent zawiera informację
o zaistniałych zmianach w sprawozdaniu.
15. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 oraz punktu 6 oferty w celu
oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent wie jak je zbadać.
16. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub kilku organizacji pozarządowych
działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy
poszczególnymi organizacjami.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadania winny być wykonane w dniach od 01 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie danego zadania. Ramowy wzór umowy realizacji
zadania publicznego, stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3. Zadanie powinno być realizowane na terenie Miasta Słupska i skierowane wyłącznie do
mieszkańców Słupska.
4.Oferent realizujący zadanie publicznie, zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji
zadania, zgodnie z postanowieniami umowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
zadania, zgodnie z postanowieniami umowy.
VI. Termin składania ofert.
1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia
26 stycznia 2021 roku do godziny 14.00 za pomocą generatora „WITKAC” udostępnionego na
stronie
witkac.pl.
Wersję
papierową
lub
część
wniosku
„OŚWIADCZENIA”
z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w KRS należy przesłać pocztą
(obowiązuje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją
„Konkurs ofert 2021” wraz z określeniem nazwy zadania w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych (pokój 208), plac Zwycięstwa 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 stycznia 2021 roku do godz. 15.30.
Alternatywnym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie oferty w wersji papierowej i złożenie
wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
(lub przesłanie pocztą) lub wypełnienie wersji edytowalnej i przesłanie za pomocą ePUAP.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta,
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej, która zobowiązana jest do sprawdzenia
kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oferty
oraz do przedłożenia wyników konkursów Prezydentowi.
2. Komisja rozpatruje każdą ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert indywidualnie w oparciu
o niżej wymienione kryteria:
1) czy projekt wpisuje się w założenia konkursowe określone w ogłoszeniu konkursowym
- zaznaczenie opcji NIE dyskwalifikuje ofertę,
2) Opis sposobu rozwiązywania problemów, zaspokajania potrzeb:
a) w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa (liczebność,
dane statystyczne)?
b) w jaki sposób Wnioskodawca planuje dotrzeć do grupy i ją zrekrutować do udziału w projekcie?
c) w jakim stopniu Wnioskodawca wskazał i opisał sposób rozwiązywania problemów
/zaspokajania potrzeb grupy docelowej?
d) w jakim stopniu Wnioskodawca wskazał i opisał komplementarność proponowanych
przedsięwzięć z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty?
3) Opis realizacji zadania:
a) w jakim stopniu zaplanowane działania opisane są w sposób szczegółowy i klarowny
(wraz z liczbową skalą realizacji zadań).
4) Rezultaty zadania:
a) w jakim stopniu działania i ich rezultaty będą pozwalały na osiągnięcie celów wskazanych
w ogłoszeniu?
b) w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, wykorzystywane w dalszych działaniach
organizacji?
c) w jakim stopniu Wnioskodawca wskazał i opisał zmianę społeczną, jaka zostanie osiągnięta

poprzez realizację zadania?
5) Kwalifikacje, doświadczenie osób i organizacji w realizacji podobnych zadań:
a) w jakim stopniu wymagany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób
jest adekwatny do zakresu i skali projektu?
b) w jakim stopniu wnioskodawca posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów
(merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia)?
c) czy oferentem jest organizacja pozarządowa prowadząca działania na rzecz miasta Słupska
– ocena dotychczasowych działań.
6) Budżet projektu:
a) w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty?
b) w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji
projektu?
c) w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali
planowanych działań?
7) Wkład własny:
a) w jakim stopniu zaangażowano wolontariuszy i/lub zasoby rzeczowe w realizację zadania?
b) w jakiej wysokości organizacja wnosi wkład własny finansowy w realizację zadania?
8) Kryteria strategiczne:
a) na ile zadanie realizuje działania priorytetowe określone w konkursie przez Urząd Miejski
w Słupsku?
b) czy zadanie będzie realizowane w ramach oferty wspólnej?
9) Ocena pomysłu i jego spójność z politykami Miasta.
3. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów
podczas oceny merytorycznej.
4. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem
merytorycznym, zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Słupska celem podjęcia ostatecznej
decyzji o wysokości udzielonych dotacji.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru konkursu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach portalu internetowego Miasta, Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
6. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje
po podpisaniu jej przez obie strony w terminie określonym w umowie.
VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym
i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
Dotychczas zadanie realizowane było w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia, opieki
wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci), na
realizację którego wydatkowano:
1. w 2019 r. - 105.900,00 zł,
2. w 2020 r. - 85.066,00 zł.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Goliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Słupsk, dnia 31 grudnia 2020 roku

