
B U R M I S T R Z O P O C Z N A 
ul. Staromiejska 6,26-300 Opoczno 
tel. (0-44) 736 31 00, fax 736 31 1 1 

Na podstawie art. 13 i 14 uslaw\. dnia 24 kuiclnia 2003 roku o d/ialalnosci po/\lkii public/ncgti i o wolonlariacic (tj. Dz. 
U. z 2014 roku poz. 1118 zc zm.). art. 4' usi. 1 i 2 usla\\ dnia 26 pa/d/icriiika 1982 roku o \\\cho\\aniu \i 
i przeciud/ialaniu alkolioli/mowi (tj. Dz. l ' . z 2012 roku po/. 1356). lJch\\iti\r XLVI 464/14 Rad> Miciskicj u OpocznJe 
z dnia 14 listopada 2(tl4 roku \ sprauic przvjccia ..(iniinncgo Programu I'rofilaktvki i Ro/uia / \uania Prohlcniow 
Alkohol()u\ch dla (imin\o na 2015 rok" oraz ..(iminnego Progranui Przcuiudziaiania Narkomanii dla (iinin> 
Opoczno na 2015 rok" oraz Uchuah Nr XI.VI 465/14 Rad> Micjskiej \c z dnia 14 lislopada 2014 roku u sprawic 
przvjijcia ..Rocznego I'rogramu Wspolprac\y Opoczno z organi/acjami pozar74do\v>nii oraz podiniotami 
pro\sad/4c\mi dzialalnosc poAlku public/ncgo na rok 201 5."" 

BURMISTRZ OPOCZNA 
oglasza otwarty konkurs ofcrt na realizacji; zadan vv zakresic 

przcciwdzialania uzalcznienioni i patologiom spolccznym w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Ko/wi^z>wania Problemon Alkoholo>v>ch 

na rok 20I5 

1. Rod/aj zadania i wvsokosc srodkow finansowvch przeznac/onvch na realizacji 
zadania. 

Zadanie I 
Zwii^kszenie dost^'pnosci pomocy terapetttycznej i rehahilifacyjnej dla osob uzaleznionych od 
aikoholu. 

1. Wspieranie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji 
i pomocy rodzinom zagrozonvm i dotkni^Km problemami alkoholizmu, narkomanii 
i przemocy domowej z tercnu miasta i obszarow «iejskich gminy Opoczno. 

Planowana kwota na rok 2015 wynosi il.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 11 .OOOzl. 

2. Prowadzenie zaj^c wykraczajqcych poza zakres podstavvowego programu 
terapeuUcznego lub zaj^c w programie after care - prowadzenic dodatkowych zajv'c 
z grupami dalszcgo zdrowienia po programie podstawowym dla osob uzaleznionych. 

Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.500zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy vv 2 transzach do konca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci 2.500zl. 

3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych 
i wspoluzale/nionych od napojovv alkoholowych \ zakresie udzielania porad 
indywidualnych i prowadzenia zaĵ 'c terapeut>cznych lecznictwa odwykovvego 
wykraczaji|cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zadanie bcdzie realizowane poprzcz nastepujacc dzialania: 
A) Prowadzenic grup piemszego kontaktu dla osob uzaleznionych. 
Planowana kwota na rok 2015 wynosi 6.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do konca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci 6.000zl. 

B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionych. 
Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. 
W 2014 roku na w ykonanie tego zadania przeznaczono kw ote vv wysokosci 1.500zl. 



C) Maraton zapobiegania nawrotom picia. 
Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto oierenta po 
podpisaniu umowy do konca 2015 roku. 

W 2015 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 1.500zh 

Zadanie 11 
Udzielanie rodzinom. \v klorych wysl^pujq problemy alkoholowe. pomocy psychospolecznej 
i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przedprzemocq w rodzinie. 
1. Prowadzenic poradnict^va ind>^idualnego lub grup terapeutjcznych dla: 
A) Ofiar przcmocy domowej. 
Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.700zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwott; w wysokosci 2.700zl. 

B) Sprawcow przcmocy domowej. 
Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie lego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. 

2. Wspieranie biez^cej dzialalnosci swietlic opiekunczo - wychowawczych, 
socjoterapeutycznych i srodowiskowych ziokalizowanych: 

A) w rejonie Parafii Podwyzszenia Krzjza Sw. w Opocznie. 
Planowana na rok 2015 kwota wynosi S.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ S.OOOzl. 

3. Swiadczenie nieodplatnych using dla mieszkancow gminy Opoczno z zakresu porad 
psychologicznych i prawny ch, pomocy terapeutyc/nej i socjalnej oraz 
przeciwdzialanie przcmocy w rodzinie. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot*? w wysokosci 6.000z}. 

4. Realizacja d/Jalah o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow. 
Planowana na rok 2015 kwota wynosi 2.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na realizacja tego zadania przekazano kwote w wysokosci 2.OOOzl. 

5. Wspieranie biezqcej dzialalnosci Placowek Wsparcia Dziennego prowadzonych 
w formie opiekuhczej, w t\ kol zainteresowan, swietlic, klubow i ognisk 
wychowawczych, ziokalizowanych: 

A) w rejonie placu Kilinskiego w Opocznie. 
Planowana kwota na 2015 rok wynosi 68.00()zl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na realizacj? tego zadania przekazano kwot? w wysokosci 68.OOOzl. 



B) w rejonie Zespolu Szkoi Samorz4donych Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Opocznie. 

Planowana kwota na 2015 rok wynosi 28.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na rcalizacjt; tego zadania przekazano kwot^ w \ \ \sokosci 28.OOOzl. 

6. Organizacja obozu terapeut>cznego dla osob uzaleznionych od aikoholu, osob 
wspoluzaleznionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa. 

Planowana kwota na 2015 rok wynosi 5.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 zadanie nie bylo realizowane. 

Zadanie III 
Prowadzenie profilakfycznej dzialalnosci informacyjnej i cdiikacyjncj ii zakresic 
rozTA'iqzyyvania prohlennhv alkoholoMych i przcciwdzialania narkomanii. a w szcze^olnosci 
dla dzieci i mhdziezy. vv lym prowadzenie pozalckcyjnych zaj^'C sportowych. a takze dzialan 
na rzecz dozywiania dzieci uczestniczcfcych w pozalckcyjnych pro^ramach opiekunczo -
wychowawczych i socjolerapeutycznych. 

1. Organizaeja zajt̂ c sportowych i plasty cznych o charakterze profilaktycznym, 
promujqcych trzezwy i bezpieczny sposob sp^dzania wolnego czasu, skierowany do 
dzieci i miodziezy realizuj^cej obowi^zek szkolny. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi lO.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W 2014 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci lO.OOOzl. 

2. Prowadzenie w okresie wakacyjnym zaj^c prolllaktycznych w zakresie 
przcciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacjv zaj^c sportowych 
uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapeutow dla 
dzieci i miodziezy z terenu gminy Opoczno. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.()00zl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 zadanie nie byto realizowane. 

Zadanie IV 
Wspomay;anie dzialalnosci instytucji stowarzyszen i osob fizycznych, sluzqcej rozwiqzywaniu 
prohlemow alkoholowych. 

I. Realizacja programu reintegracji spoleczncj osob uzaleznionych od aikoholu 
prowadzonych w klubach abst> nenckich poprzez prowadzenie grupy A A z jej 
odgal^'zicniami, tj. Al-Anon, Al - Ateen oraz DDA. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 25.000zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 5 transzach do kohca 2015 roku. 
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 25.OOOzl. 

II. Zasadv przvznawania dotacji. 

1. W otwart\ konkursie ofert mogg uczestnicz\ organizacje pozarzadowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz . U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 



2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyionioncmu w drodze wyboru 
najkorzystniejszych otert przez Komisjt; Konkursow^ i podj^^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umow 
zwyionionymi oterentami. 

4. Zlecenie zadah nastijpi w formie wspicrania wykonania zadah pubHcznyeh. wraz 
z udzieieniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji. 

5. Skiadajqcv ofertt; powinien zapewnic min. 10% srodkow fmansowAch wlasnvch na 
realizacic zadania. 

6. Rozpatrywane bt̂ dg wjl^cznie oferty kompletne i prawidlowc. tj. sporz^dzone 
z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie 
zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. 

111. Termin i warunki realizacji zadari. 

Zadanie I: 
1. Zadania 1. 2 i 3 bt;d^ realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. 
2. Zadania b^d^ realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno. osob 

uzaleznionych od aikoholu oraz osob wspoluzaleznionych. 
3. Zadania bt^d^ realizowane przez osoby posiadajqce kwalifikacje do realizacji programow 

rehabililacyjnych z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od aikoholu 
i interwenc\jno - mot\wac\jnego dla osob z problemem alkoholowym. 

4. Zadania bŝ dq obejmowac realizacjt; programow wspierajqc>ch proces zdrowienia osob 
uzaleznionych od aikoholu. 

Zadanie II: 
1. Zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 b^d^ realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 

roku. 
2. Zadania 1. 3. 4 i 6 b^d^ realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno. tj. osob 

uzaleznionych od aikoholu. wspoluzaleznionych oraz ich rodzin. 
3. Zadania 2 i 5 bt^d^ realizowane dla dzieci i miodziezy wywodz^cej sit; z rodzin 

dysfunkc}jnych. patologiczn\ch. niewydolnyeh wychowawczo, z problemem 
alkoholowym. z terenu gminy Opoczno. 

4. W ramach Zadania 2 dzieci b^d^ mialy zapewnionq pomoc ŵ  odrabianiu lekcji. 
organizacje czasu wolnego i rozwoj zainteresowah oraz posilek dostosowan\o por\a 
i czasu pobytu w swietlicy. 

5. W ramach Zadania 5 dzieci b^dq mialy zapewnion^ opiekt; i wychowanie. organizacje 
czasu wolnego. zabaw i zaj^c sportowych. warunki do rozwoju zainteresowah oraz 
posilek dostosowany do por\ dnia i czasu przeb\wania w placowce. 

6. Program) wymagajace udziatu specjalistow b^dcj realizowane przez osoby posiadaj^ce 
kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. 

Zadanie III: 
1. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. 
2. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane dla dzieci i miodziezy szkolnej z terenu gminy Opoczno. 
3. Programy wymagajace udzialu specjalistow bt;d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce 

kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytor>'Cznym. 



Zadanie IV: 
1. Zadanie 1 bcdzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. 
2. Zadanie 1 bt^dzie realizowane dla dorostych mieszkahcow gminy Opoczno uzaleznionych 

od aikoholu. osob wspoluzaleznionych jak rowniez dla dzieci i miodziezy dolkni^ych 
tym problemem. 

3. W ramach Zadania 1 b?d^ prowadzone takie dzialania jak: terapia grupowa oraz 
indywidualna dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych. wyjazdy na mitvngi 
i spotkania trzezwosciowe. organizacja forum trzezwosciowego oraz roznego rodzaju 
imprez okolicznosciowych. a przede wszystkim propagowanie idei trzezwosci oraz 
zdrowego stylu zycia w spotecznosci lokalnej. 

4. Programy wymagajace udziatu specjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadajqce 
kwalitlkacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merj'torycznym. 

IV. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest ztozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye ztozona na wzorze oferty okreslon\ Rozporzqdzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spoleczncj z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawic wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknit^lej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - ,,(iminny Program Profdakt> ki 
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2015". Ponadto do oferty nalezy 
dolqczyc: 

a) kopii^ odpisu z Krajowego Rejeslru S^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 
z oryginalem lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj^ce 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentuj^cych (wazne do 3 miesiecy od 
daty wystawienia). 

b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly. 
c) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. 

informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizacji nie maj^c\ch obowi^zku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokument\e sytuacj<; maj^tkow^ 
i fmansowq oferenta za ostatni rok, 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo 
zadanie. 

e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania. 
t) dla podmiotow prowadzi^cych dzialalnosc odptatna - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala si^ dzialalnosci^ gospodarczij (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie), 

g) umow^ partnerskq lub oswiadczenie partnera w przypadku ztozenia oferty wspolnej. 
3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 23 marca 2015 roku do 

godz. 11:00 w sekretariacie IJrzedu Miejskie^o w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

4. Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej 
doslt^pne s^ w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowcj Urz^du 
Miejskiego w Opocznie wwAv.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spoiecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

5. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zespolu do 
Spraw Spoiecznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego. mieszcz^cego sit; 
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4. 



V. Tryh i kryteria stosowane prz>' wyborze ofert. 

1. Oferty b^dq oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen^ formaln^ i merytoryczn^. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez komisj? konkursow^ 

powotan^ Zarzqdzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczni^ decyzja o wyborze ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2015 roku 
w oparciu o nast^puj^ce kr>teria: 

a) terminowosci zlozenia oferty, 
b) ocena czy podmiot sktadaj^cy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie. 
c) kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty. 
d) ocena czy cele statutowe podmiotu zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 
5. Do udzialu w konkursie i oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod 

wzglt^dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony 
w ogloszeniu, nie spelniaj^ce innych wymogow formalnych nie b^d^ rozpatr\vvane. Nie 
przewiduje si^ mozliwosci uzupelniania ztozonych ofert. Oferty, ktore w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskaj^ mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 

6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania 
oceny formalnej w oparciu o nast(^puj^ce kryteria: 

a) ocena mozliwosci realizacji zadania, w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta, 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt. 

b) spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt. 
c) ocena dotychczasowej wspolpracy — 20 pkt. 
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania, ŵ  tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczovvego zadania - 20 pkt. 
e) wysokosc srodk6w wlasnych wykazanych przez oferenta w- stosunku do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacj<; zadania - 20 pkt. 
7. Zastrzega sit; prawo odwoiania konkursu bez podania przyczyny jego odwoiania. 


