Projekt „POKONAJ KRYZYS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr POIK.021.5.2020
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 4 marca 2020 r.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji
społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.
1. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla
uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX.
Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.
1. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla
uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Chrzanowie pod nazwą „Pokonaj kryzys” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX.
Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z zakresu następujących zadań publicznych:
Szczegółowy opis zadania:
1.1. Zadanie realizowane będzie dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami
kryzysowymi takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenie
psychiczne i przewlekły stres, wypadki losowe, trudności wychowawcze. Grupy mogą być
mieszane, tj. osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu
integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada większy udział liczbowy
kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym
obszarze (wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji
społecznej).

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.
1.3. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji
efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:
1) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
2) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
3) Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
4) Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020,
5) Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki
spójności na lata 2014-2020.
2. Podział zadania.
Podzadanie 1. Szkolenie grupowe – wyjazdowe.
Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:
•

Wyjazd 1. dla maksymalnie 54 Uczestników oraz 1 pracownika POIK
(+7 dzieci z otoczenia, łącznie 64 osoby)
Realizacja szkoleń dla osób dorosłych z zakresu:
Warsztat I dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy:
Mój portret Ja.
Liczba osób: 19 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 4.04.2020 r.
Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Mój portret osobowościowy i emocjonalny.
Rozwijanie świadomości własnych cech osobowości oraz świadomości
przeżywanych emocji. Scharakteryzowanie siebie poprzez identyfikację swoich
cech osobowości oraz emocji.
Materiały pomocowe: Lista z cechami osobowości, lista emocji.
Metody prowadzenia zajęć: mini-wykład, praca na materiale własnym, dyskusja.
Warsztat II dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy:
Moja linia życia.
Liczba osób: 19 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 5.04.2020 r.
Liczba godzin: 8

Ramowy program warsztatów: Analiza ważnych zdarzeń i momentów w życiu –
zaznaczenie ich na linii życia. Wgląd w zasoby (cechy osobowości, umiejętności,
itp.) wykorzystane w przeżytym wydarzeniu. Identyfikacja ważnych wartości
związanych z wydarzeniami z linii życia.
Materiały pomocowe: model linii życia.
Metody prowadzenia zajęć: mini-wykład, praca na materiale własnym, dyskusja.
Warsztat I dla małżeństw/par będących w konflikcie: Warsztaty pracy
coachingowej - coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 4.04.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Zapoznanie uczestników projektu z metodą pracy
coachingowej z parami.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Warsztat II dla małżeństw/par będących w konflikcie: Umiejętne definiowanie
potrzeb moich i partnera - coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 5.04.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Określenie czym są potrzeby. Moje potrzeby oraz
oczekiwania w związku. Poznawanie wzajemnych potrzeb. Zweryfikowanie
wymagań względem partnerem i siebie w obszarze seksualności.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Realizacja zajęć dla dzieci z zakresu:
Warsztat I dla grupy A dzieci średnich: „Nowa koleżanka, nowy kolega”. Jak
pokonać nieśmiałość w wejściu w grupę. Pedagogika zabawy: gry i zabawy
integracyjne i psychoruchowe
Liczba osób 9, Termin realizacji: 4-5.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy B dzieci średnich: Cykl życia. Wiosna. Pedagogika
zabawy: gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe
Liczba osób 13, Termin realizacji: 4-5.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy dzieci najstarszych: Jestem istotą społeczną, moje
działania społeczne – warsztaty coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 4.04.2020 r. ,Liczba godzin: 8

Warsztat II dla grupy dzieci najstarszych: Filozofia dialogu: społecznokulturowe znaczenie relacji opartych na dialogu – warsztaty coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 5.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Dwóch opiekunów dla 7 dzieci z otoczenia
•

Wyjazd 2. dla maksymalnie 55 Uczestników oraz 1 pracownika POIK
(+7 dzieci z otoczenia, łącznie 63 osoby)
Realizacja szkoleń dla osób dorosłych z zakresu:
Warsztat I dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy:
Moje związki - ja w relacji.
Liczba osób 20 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 25.04.2020 r. Liczba
godzin: 8
Ramowy program warsztatów: percepcja moich relacji interpersonalnych, wgląd
w moje potrzeby oraz oczekiwania wobec współuczestnika relacji. Doświadczenie
siebie – jak czuję się w relacjach, co wnoszę w relację. Ja w relacji: moja
perspektywa - perspektywa grupy.
Materiały pomocowe: długopisy, kartki, flipchart, flamastry.
Metody prowadzenia zajęć: mini-wykład, praca indywidualna, praca w grupie,
scenki.
Warsztat II dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy:
Ja w rodzinie.
Liczba osób 20 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 26.04.2020 r. Liczba
godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Role w rodzinie - moja rola w rodzinie. Odczucia
związane z pełnioną rolą w rodzinie (poczucie satysfakcji, zadowolenia).
Transfer emocji – zjawisko przeniesienia emocji, nastroju pomiędzy osobami.
Rozwijanie świadomości wpływu moich emocji, zachowań na funkcjonowanie
członków rodziny.
Materiały pomocowe: długopisy, kartki, flipchart, flamastry, lista emocji.
Metody prowadzenia zajęć: mini-wykład, praca indywidualna, praca w grupie,
wymiana spostrzeżeń.
Warsztat I dla małżeństw/par będących w konflikcie: Związek a zazdrość –
coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 25.04.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Zdefiniowanie pojęcia zazdrości jako czynnika
łączącego lub niszczącego. Znaczenie zaufania w związku. Strategie radzenia sobie
z zazdrością.

Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu
Warsztat II dla małżeństw/par będących w konflikcie: Trening rozwoju
seksualności – coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 26.04.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Czym jest libido i jaki mamy na nie wpływ?
Pożądanie responsywne i spontaniczne. Czynniki sprzyjające angażowaniu się
w seks. Analiza własnych doświadczeń oraz przemyśleń.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Realizacja szkoleń dla dzieci z zakresu:
Warsztat I dla grupy A dzieci średnich: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu
oraz pedagogika zabawy: gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe
Liczba osób 9, Termin realizacji: 25-26.04.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy B dzieci średnich: Moje miejsce w rodzinie. Różne
struktury rodziny. Pedagogika zabawy: gry i zabawy integracyjne
i psychoruchowe
Liczba osób 13, Termin realizacji: 25-26.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy dzieci najstarszych: Tożsamość: kim jestem? – warsztaty
coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 25.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Warsztat II dla grupy dzieci najstarszych: Zarządzanie sobą w czasie –
warsztaty coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 26.04.2020 r., Liczba godzin: 8
Dwóch opiekunów dla 7 dzieci z otoczenia
•

Wyjazd 3. dla maksymalnie 39 Uczestników oraz 1 pracownika POIK
(+7 dzieci z otoczenia, łącznie 47 osób)
Realizacja szkoleń dla osób dorosłych z zakresu:
Warsztat I dla dwóch grup kobiet
Ja jako kobieta – coaching kobiecości.

doświadczających

przemocy:

Liczba osób 17 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 9.05.2020 r. Liczba
godzin: 8

Ramowy program warsztatów: Poznanie bliżej siebie, swojej kobiecej natury.
Odkrycie swojego potencjału, wewnętrznych zasobów płynących z bycia kobietą.
Akceptacja swojej kobiecości, wzmocnienie poczucia sprawczości. Rozwijanie
świadomości wizerunku kobiety.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Warsztat II dla dwóch
Moje ciało – coaching ciała.

grup

kobiet

doświadczających

przemocy:

Liczba osób 17 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 10.05.2020 r.
Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Wzmocnienie świadomości własnej cielesności.
Rozwijanie uważności, połączone z treningiem uważności. Rozwijanie
świadomości wzajemnej zależności umysłu i ciała, doświadczenie siebie w ciele.
Afirmacja własnej seksualności.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Warsztat I dla małżeństw/par będących w konflikcie: Negocjacje w związku coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 4, Termin realizacji: 9.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Zasady negocjacji w relacji partnerskiej. Różnica
zdań, kłótnia, wyjście z impasu. Kiedy negocjacje są udane? Trening negocjacji.
Materiały
pomocowe
i narzędzia coachingu

oraz

metody

prowadzenia

zajęć:

metody

Warsztat II dla małżeństw/par będących w konflikcie: Nasze mocne strony
związku - coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 4, Termin realizacji: 10.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Analiza mocnych stron związku. Przybliżenie
techniki Analizy SWOT. Poszukiwanie tożsamych celów.
Materiały
pomocowe
i narzędzia coachingu.

oraz

metody

prowadzenia

zajęć:

metody

Realizacja szkoleń dla dzieci z zakresu:
Warsztat I dla grupy A dzieci średnich: Różne kultury Ci sami ludzie.
Kształtowanie umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz pedagogika
zabawy: gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe

Liczba osób 9, Termin realizacji: 9-10.05.2020 r., Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy B dzieci średnich: Nuda i ja. Mój sposób na nudę.
Pedagogika zabawy: gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe
Liczba osób 6, Termin realizacji: 9-10.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy dzieci najstarszych: Bullying: profilaktyka przemocy
i agresji
Liczba osób 3, Termin realizacji: 9.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat II dla grupy dzieci najstarszych: Dorosłość - odpowiedzialność
za siebie samego
Liczba osób 3, Termin realizacji: 10.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Dwóch opiekunów dla 7 dzieci z otoczenia
•

Wyjazd 4. dla maksymalnie 55 Uczestników oraz 1 pracownika POIK
(+7 dzieci z otoczenia, łącznie 63 osoby)
Realizacja szkoleń dla osób dorosłych, z zakresu:
Warsztat I dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy: Ja i moja
emocjonalność - coaching zarządzania emocjami.
Liczba osób 21 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 23.05.2020 r. Liczba
godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Rozwijanie umiejętności identyfikacji
przeżywanych emocji. Analiza własnych schematów radzenia sobie z trudnymi
emocjami. Ćwiczenia nowego stylu myślenia, reagowania w sytuacjach trudnych i
stresujących. Elementy warsztatu autoterapii.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Warsztat II dla dwóch grup kobiet doświadczających przemocy: Mowa ciała –
warsztat prowadzony metodą Aleksandra Lowena.
Liczba osób 21 w podziale na dwie grupy, Termin realizacji: 24.05.2020 r. Liczba
godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Ćwiczenia z zakresu rozluźniania napięć, wyrażania
przeżywanych emocji, rozwijania poczucia bezpieczeństwa i kontaktu
z rzeczywistością, wzmocnienie świadomości własnych granic.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metoda A. Lowena.

Warsztat I dla małżeństw/par będących w konflikcie: Płeć mózgu - coaching
relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 23.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Różnice między kobietą a mężczyzną. Natura
kobiety i natura mężczyzny. Stereotypy dotyczące płci.
Materiały pomocowe oraz metody prowadzenia zajęć: metody i narzędzia
coachingu.
Warsztat II dla małżeństw/par będących w konflikcie: Przestrzeń w związku coaching relacji partnerskiej
Liczba osób 8, Termin realizacji: 24.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Ramowy program warsztatów: Prawo do samotności, ciszy i odpoczynku od siebie.
Materiały
pomocowe
i narzędzia coachingu.

oraz

metody

prowadzenia

zajęć:

metody

Realizacja szkoleń dla dzieci z zakresu:
Warsztat I dla grupy A dzieci średnich: Czym jest stres? Sposoby
na redukowanie napięcia. Pedagogika zabawy: gry i zabawy integracyjne
i psychoruchowe
Liczba osób 10, Termin realizacji: 23-24.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy B dzieci średnich: „Śmieci”- rozwijanie świadomości
ekologicznej, zagospodarowania odpadów. Pedagogika zabawy: gry i zabawy
integracyjne i psychoruchowe
Liczba osób 11, Termin realizacji: 23-24.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat I dla grupy dzieci najstarszych: Siła twórczego myślenia – warsztaty
coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 23.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Warsztat II dla grupy dzieci najstarszych: Mój wizerunek, znaczenie
autoprezentacji w relacjach społecznych- warsztaty coachingowe
Liczba osób 5, Termin realizacji: 24.05.2020 r. Liczba godzin: 8
Dwóch opiekunów dla 7 dzieci najmłodszych z otoczenia
2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona
zostanie dla uczestników projektu + dzieci z otoczenia oraz 1 pracownika POIK.

3) Warsztaty realizowane będą w formie wyjazdów dwudniowych.
4) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi warsztatowej dla osób
dorosłych i najstarszej grupy dzieci posiadają wykształcenie wyższe
psychologiczne oraz umiejętność pracy w oparciu o metodę coachingu. Dla dzieci z
grup średnich osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację usługi posiada
wykształcenie pedagogiczne. Dla dzieci z otoczenia osoba bezpośrednio
zaangażowana w realizację usługi posiada wykształcenie pedagogiczne
o specjalności opiekuńczo-wychowawczej.
5) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:
a. Realizację usługi transportowej, przejazd tam i z powrotem z miejscowości
Chrzanów/Trzebinia do Ośrodka oddalonego od Chrzanowa maksymalnie 150 km,
autokarem wyposażonym w klimatyzację oraz przystosowanym dla osób
z niepełnosprawnością.
b. Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych (dieta mięsna lub wegetariańska
lub wegańska).
c. Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci (dieta mięsna lub wegetariańska).
d. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój, dieta mięsna
lub wegetariańska lub wegańska) dla osób dorosłych.
e. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój, dieta mięsna
lub wegetariańska) dla dzieci.
f. Serwis kawowy dostępny dla uczestników projektu w czasie trwania warsztatów
oraz między nimi (kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, owoce, ciastka)
dla osób dorosłych.
g. Przerwa ciasteczkowa dostępna w czasie trwania warsztatów oraz między nimi
(ciasteczka, owoce, herbata, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci.
h. Kolacja dla osób dorosłych (dieta mięsna lub wegetariańska lub wegańska).
i. Kolacja dla dzieci (dieta mięsna lub wegetariańska).
j. Sale szkoleniowe każdego dnia – po jednej sali dla każdej grupy,
k. Sala zabaw każdego dnia dla dzieci z otoczenia.
l. Basen z ratownikiem w pierwszym dniu szkolenia dla uczestników projektu
– 2 godziny.
6) Ośrodek, w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi
spełniać następujące warunki:
a. Ośrodek posiada pokoje 1, 2, 3, 4 lub 5 osobowe.
b. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony w łazienkę
ze sprawnym sprzętem.
c. Ośrodek dysponuje salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji
usługi.
d. Na terenie Ośrodka znajduje się basen kryty z zapewnioną opieką ratownika
wodnego udostępniony na potrzeby realizacji usługi.
e. Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizacji usługi
znajdują się w jednym budynku, a temperatura w nich nie jest niższa niż 22°C.

f. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą
dla uczestników projektu od pierwszego dnia szkolenia, od godziny 9.00
do drugiego dnia szkolenia, do godziny 17:00.
g. Uczestnicy projektu opuszczają pokoje po obiedzie w dniu drugim szkolenia,
do godziny 17:00.
h. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości
Chrzanów, kod pocztowy 32-500 (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie
ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).
7) W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:
• Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne
do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.
• Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia np.: rzutnik, pisaki, tablice flipchart, kreda
itp.
• Transport uczestników na miejsce szkolenia i z miejsca szkolenia.
• Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń
i uprawnienia do przeprowadzenia testów na wybranych wyjazdach.
• Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
8) Metody realizacji zajęć:
•

zajęcia grupowe

3. Kontrola realizacji zadania.
a. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
b. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego
uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach
przekazanych przez Zleceniodawcę.
c. Dla każdego uczestnika musi być prowadzona teczka osobowa, w której znajdować
się będą wszystkie dokumenty potwierdzające udział w zajęciach (lista obecności),
podnoszenie kompetencji (dyplom uczestnictwa w warsztatach), dokumenty
potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych.
d. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą
być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i
promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
4.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 240 000,00 zł.
4.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie
aktywizacji społecznej w roku 2019 wyniosła 520 000,00 zł.

5. Zasady przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
5.1 Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie
w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
5.2 Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji
zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.
6. Termin i warunki realizacji zadania.
6.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy
i nie może trwać dłużej niż do 31.05.2020 r.
7. Termin i sposób składania ofert.
7.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
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).
7.2. Do oferty należy dołączyć: aktualny dokument określający osobowość prawną
np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia
oferty;
7.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi
zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie
dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia
dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:
- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
- notariusz.
7.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej
określonym w jej statucie;
7.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania
oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika
zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
7.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają
procedurze uzupełniania braków formalnych.
Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku, gdy nie została
ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania
zobowiązań majątkowych;
- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo
do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę
uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3
ust. 3.
- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
7.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia
oferty.
7.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
7.9. Oferty należy składać do dnia 26.03.2020 do godziny 9.00 wraz z wymaganymi
załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, ul. M. SkłodowskiejCurie 10, 32-500 Chrzanów (sekretariat lub biuro projektowe).
7.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają
odrzuceniu.
8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert.
8.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
8.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2020 godzina 10.00.
8.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów
(zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert):
8.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: (0-10 punków)
- proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń
wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)
- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 punków)
8.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
8.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od
upływu terminu do składania ofert.
8.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej POIK oraz na tablicy
ogłoszeń POIK w Chrzanowie.
9. Ochrona danych osobowych- klauzula informacyjna
9.1 Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 10.
9.2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie: inspektor@cbi24.pl (poczta elektroniczna).
9.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu pod
nazwą: „Pokonaj kryzys” oraz przechowywane z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

9.4 Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy
obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.
9.5 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Załączniki:
10.1 Oferta – wzór
10.2 Umowa – wzór
10.3 Sprawozdanie – wzór
11. Publikacja:
11.1 Biuletyn Informacji Publicznej
11.2 Strona internetowa: www.poik-chrzanow.pl
11.3 Tablica ogłoszeń w budynku POIK Chrzanów.

