Protokol
z posicdzenia Komisji Konkursowej w dniu 27 maja i 1 czerwca 2015 roku w sprawie
ogtoszenia II olwartego konkursu ofert na realizacji? zadan w zakresie przeciwdzialania
uzaleznieniom i patologiom spolecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok 2015.
1.

Komisja Konkursowa /ostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015
Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:

Burmistrza

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspektor w Zespole do Spraw Spoteczn\'ch i Ochrony
Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodnicz^ca.
2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultur>' i Sportu Urz^du
Miejskiego w Opocznie - cztonek.
2.

Przedmiot zamowienia:

/• Rodzaj zadania i wysokosc srodkinv finimsowycb przeznaczonych

na realizacji^ zailania.

Zadanie II
Udzielanie rodzinom. \v klorych wystqpujq prohlemy alkoholowc.
iprawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie.

pomocy

1. Wspieranie
biez^cej dzialalnosci
swietlic
opiekunczo
socjoterapeut>cznych i srodowiskonych ziokalizowanych:

-

psychospolecznej

wychowawczych,

A) w rejonie Parafii Podwyzszenia Krzjza Sw. w Opocznie.
Zadanie bt^dzie realizowane dla dzieci i mtodziezy wywodzgcej sit? z rodzin dysfunkcyjnych.
patologicznych. niewydolnych wychowawczo. z problemem alkoholowym. z terenu gminy
Opoczno od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. W ramach zadania dzieci b(?d^
mialy zapewnion^ pomoe w odrabianiu lekcji. organizacje' czasu wolnego i rozwqj
zainteresowah oraz posilek dostosowan\o pory dnia i czasu pob\tu \. Program)
wymagaj^ce udziaiu specjalistow b^dq realizowane przez osoby posiadajqce kwalifikacje do
ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym.
Planowana na rok 2015 kwota wynosi S.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po
podpisaniu umowy w 2 transzach do korica 2015 roku.
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwoti? S.OOOzl.
Zadanie III
ProMadzcnic
profdaktycznej
dzialalnosci
informacyjnej
/ edukacyjnej
w
zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. a w szcze^olnosci
dla dzieci i mlodziezy. w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych. a lakze dzialan
na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo wychowawczych i socjoierapeutycznych.
1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno.
Zamierzamy zorganizowac wypoczynek letni z programem
prot'ilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno. pochodzqc)ch z rodzin
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zagrozonych problemem uzaleznien. ubostwem. dla dzieci i miodziezy niepelnosprawnej. dla
dzieci i mlodziezy osi^gajijcej wysokie wyniki w nauce oraz dzialaj^cych wolontaryjnie.
odpowiednio:
A) jeden siedmiodniowy turnus dla grupy 35 osob.
Zadanie bedzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas
wypoczynku realizowany bedzie program profilaktyczny. w wymiarze minimum 1.5 godziny
dziennie zorganizowanych zaji^c. realizowanych przez co najmniej 4 dni. Programy
wymagaj^ce udziaiu specjalistow bt?dc^ realizowane przez osoby posiadajtjce kwalifikacje do
ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. N a realizacje zadania przewidziano kwott?
13.475.00zi.
B) dwa siedemnastodniowe turnusy.
Zadanie bi^dzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas
wypoczynku realizowany bt^dzie program profilaktyczny, w wymiarze minimum 1.5 godziny
dziennie zorganizowanych zaj^c, realizowanych przez co najmniej 12 dni. Skladaj^cy oferty
musi zapewnic 10% udzial srodkow finansowych wiasnych. Program) wymagajqce udziaiu
specjalistow bt^dij realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie
z zakresem merytorycznym. N a realizacje zadania przewidziano kwol? 10.200,00zl
C) dwie 3-dniowe wycieczki polqczone z programem profilaktAcznym.
Zadanie bedzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas wycieczki
realizowany bedzie program profilaktyczny. w wymiarze minimum 1.5 godziny dziennie
zorganizowanych zaj^c. realizowanych przez co najmniej 2 dni. Programy wymagajqce
udziaiu specjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji
zgodnie z zakresem merytorycznym. N a realizacje zadania przewidziano kwote 5.000.00zl
Planowana na rok 2015 kwota 28.675.00zl zostanie przekazana na konto oferenta po
podpisaniu umowy transzami. odpowiednio:
I transza - 10 dni przed rozpoczeciem turnusu w wysokosci 20% kwoty,
II transza - 5 dni przed rozpoczeeiem turnusu w^ wysokosci 80% kwoty.
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwote 13.000,00zl.
//• Zasady przyznawania

dotacji,

1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczye organizacje pozarz^dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. D z . U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).
2. Dotacja
zostanie
przyznana
podmiotowi
wytonionemu
w
drodze
wyboru
najkorzystniejszych ofert przez Komisje Konkursow^ i podj^ciu decyzji przez Burmistrza
Opoczna.
3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umow
z wytonionymi oferentami.
4. Zlecenie zadah nast^pi \c wspierania wykonania zadan publicznych. wraz
z udzielenicm dotacji na dotniansowanie ich realizacji.
5. Skladajcjcy oferte powinien zapewnic min. 10% srodkow finansowych wiasnych na
realizacje zadania.
6. Rozpatr\wane bedq wylgcznie oferty kompletnc i prawidlowe. tj. sporzadzone
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.
///• Termin i warunki skkukmia ofert.
1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest ztozenie oferty.
2. Oferta powinna bye ztozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotycz^eych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku N r 6 poz. 25) w zamknietej
kopercie z dopiskiem: II konkurs ofert
- ..Gminny Program
Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2015". Ponadto do oferty nalezy
dolc^czyc:
a)

b)
c)

d)
e)
t)

g)
3.

4.

kopie odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego z potwierdzenicm jej zgodnosci
z oryginatem lub odpowiednio wyciqg z ewideneji lub inne dokumenty potwierdzaji^ce
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentujqcych (wazne do 3 miesi^cy od
daty wystawienia).
sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly.
sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat.
informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizacji nie majqcych obowiqzku
prowadzenia ksiqg rachunkowych - irme dokumenty poswiadczaj;^ce sytuacje maji|lkowi^
i finansowa oferenta za ostatni rok.
oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo
zadanie.
oswiadczenie o nie osiqganiu zysku przy realizacji zadania.
dla podmiotow prowadzi^cych dziatalnosc odplatni| - oswiadczenie. ze prowadzona
dzialainosc odplatna nie stala si? dzialalnosci^ gospodarczq (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie),
umowt? partnerskq lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej.
Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015 roku do
g o d z . l l : 0 0 w sekretariacie Urz^du Miejskiego w Opocznie ul. Slaromiejska 6. 26-300
Opoczno.
Szczegolowe informacje dotyczace konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dostepne sq w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie intemetowej Urzi^du
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych
i Ochrony fudnosci.

IV. Tryh i kryferia slosowane przy wyhorze oferl.
1. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejmuji|cyeh ocen^ fornialnq i merytorxcznq.
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez komisja konkursowi|
powolanq Zarzqdzeniem Burmistrza Opoczna. Ostatecznq decyzj? 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 27 maja 2015 roku
0 godz. 12:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzi?du
Miejskiego. mieszczqcego si^ w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biernaekiego 4.
w oparciu o nast^puj^ce kryteria:
a) terminowosci zlozenia oferty.
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b) ocena czy podmiot skladajqcy oferty jest upra\vnion> do jej zlozenia na podstawie art. 3
ust. 3 ustawy o pozytku publiczn\ i wolontariacie,
c) kompletnosc i poprawnosc sporzqdzenia oferty.
d) ocena czy cele statutowe podmiotu sq zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym
ogtoszeniu.
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow.
5. Do udziaiu w konkursie i oceny merytorycznej zostanq dopuszczone oferty kompletne pod
wzgl^dem formalnym. Oferty ziozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony
w ogloszeniu. nie spelniajqce innych wymogow formaln\ch nie b^da rozpatr\wane. Nie
przewiduje si^ mozliwosci uzupelniania zlozonych ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny
merytorycznej uzyskajtj mniej niz 65 punktow zostanq odrzucone.
6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania
oceny formalnej w oparciu o nast^pujijce kryteria:
a) ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta,
kwalifikacje realizalorow - 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. w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt.
e) wysokosc srodkow wiasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow
publicznych przeznaczonych na realizacje zadania - 20 pkt.
7. Zastrzega sie prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania.
V. Podpiscmie umowy.
Po ogloszeniu wynikow otwartego konkursu ofert z kazdi| wylonionq organizacje
pozarz^dow^ lub podmiotem wymienion>m w art. 3 ust. 3 ustawy o p o z \ t k u publicznym
i o wolontariacie Burmistrz Opoczna zawiera stosownq umowe. Wylonione podmiot)
zobowiqzujq sie d^"* wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych
w umowie. a Burmistrz Opoczna zobowiqzuje sie
przekazania dotacji na realizacje
zadania.
3. Otwarcie ofert i ocena formalna.
W celu dokonania wyboru ofert na realizacje ^^''^^ zadah Komisja Konkursowa spotkala
sie
dniu 27 maja 2015 roku. o godzinie 12:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spoleczn)ch
i Ochrony Ludnosci Urzedu Miejskiego w Opocznie, mieszczijcego sie ^ Miejskim D o m u
Kultury w Opocznie. ul. Biernaekiego 4.
N a realizacje zadah wplynely 4 oferty. Przed otwarciem oferl Komisja Konkursowa
sprawdzila stan ich zabezpieczenia - ziozone oferty byly w stanie nienaruszonym. Komisja
odczytala nazwy oferentow. daty zlozenia. calkowity koszt zadania. wnioskowanq wielkosc
dotacji oraz termin wykonania zadania.
Nr
oferty

Zadanie

Nazwa Oferenta

Data zlozenia
oferty

Calkowity
koszt zadania

Wnioskowana
wielkosc
dotacji

Termin
\%>konania
zadania

1.

Z a d a n i e II

F'undacja ..OSTOJA" im.
Siostn. Klarsski Stanisla\\
/ Opoczna w Opocznie

26.05.2015r.

12.440zl

S.OOOzl

Od dnia
podpisania

pkt

1

A

Linio\v\o

3i.l2.2"()l5r.
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2.

Zadanie 111
pkt 1 A

Towarzystwo Prz>jaci61
Dzieci Zarz^d Oddzialu
Powiatovvcgo \ Opocznie

26.05.2015r.

15.800zl

13.475zl

Od dnia
podpisania
umowy do
I3.07.2015r.

3.

Zadanie 111
pkt 1 B

Zwiijzek Harcerstwa
Polskiego C horagiew
Lodzka. Z H P Huficc
Opoczno

27.05.2015r.

81.200zl

10.200zl

Od dnia
podpisania
umow\ do
I6.07.2'0l5r.

4.

Zadanie 111
pkt 2

Absl\c
Stowarzvszenic Klubu
Wzajemnej Pomocy
. . O P O K A " w Opocznie

27.05.2015r.

5.500zl

S.OOOzt

Od dnia
podpisania
iimo\v\ do
12.08.2015r.

Oferty pod wzgledem formalnym byly kompletne oraz ziozone \ terminie i micjscu
okreslonym w ogloszeniu, w zwiqzku z powyzszym Komisja dopuscila te oferty do oceny
merytorycznej.
4. Ocena mentoryczna.
W dniu 1 czerwca 2015 roku o godzinie 8:30 Komisja Konkursowa dokonala oceny
merytorycznej. stosujqc nastepuj^ce kryteria:
- ocene mozliwosci realizacji zadania. w^ tym doswiadczenie i zaplecze oferenta. kwalifikacje
realizalorow - 20 pkt.
- spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt.
- ocene dotychczasowej wsp61prac\ 20 pkt,
- ocene przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania - 20 pkt.
- wysokosc srodkow wiasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow
publicznych przeznaczonych na realizacje zadania - 20 pkt.
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Karta Oceny do ofert\r 1
Zadanie II
Udzielanie

rodzinom.

\v ktorych uyst^pu/'q prohlemy alkohohnve. pomocy

psychospolecznej

i prawnej. a i r szcze^olnosci ochrony przed przemocq if rodzinie.
1. Wspieranie biez^cej dzialalnosci swiellic opiekunczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych
i srodowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodz^cych z rodzin dysfunkcyjnych,
dotknieUch chorobq alkoholow^ ziokalizowanych:
A) w rejonie Parafii Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie.
Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi S.OOOzl.
Nr oferty

1

D a t a i miejsce

26.05.2015r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie,

z l o z e n i a ofert\

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6

N a z w a oferenta

Fundacja „ O S T O J A " , 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 2

ocena mozliwosci
realizacji zadania.
w tym
doswiadczenie
i zaplecze oferenta.
kwalifikacje
realizatorow

spelnienie
warunkow realizacji
zadania
przedstawion\ch
w ogloszeniu

20

20

Ocena punktowa
ocena
dotychczasowej
wspolpracy

20

ocena
przedstawionej
kalkulacji kosztow
realizacji zadania.
w tym
w odniesieniu do
zakresu rzeczowego
zadania

20

wysokosc srodkow
wiasnych
wykazanych przez
oferenta
w stosunku do
srodkow
publiczn\ch
przeznaczon\ch na
realizacje zadania
20

Suma punktow:

100
Uwasi:
Zadanie skierowane jest do 15 osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 15 lat. pochodzacych z rodzin
dvsfunkcyjnvch. dotknieiych m.in. problemem alkoholowym. z terenu gmin\. Zajecia w swietlicv bed^
odb\vvac si? trzy razy w tygodniu. tj. w poniedzialki. srody i piatki w godzinach 16:00 - 18:00.
w pomieszczeniach w dolnej czesci Kosciola Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie przy ul. Westerplatte 2.
W okresie wakacyjnym planowana Jest dwutygodniowa przerwa. Glownym celeni realizacji zadania Jest pomoc
oraz organizacja czasu wolnego \ w dzieciom. Cel ten oferent zamierza osiagnac poprzez organizacje zajcc
rozwojowych. edukacyjnych oraz terapeutycznych. dzieki kt6r\ dzieci b?dg mogty rozwijac swoje
zainteresovvania. odreagowac stres. podniesc swoJa samoocene. ksztahowac umiejetnosci ps\chologiczne oraz
eliniinowac deficyty rozwojowe. W czasie trwania zaj^c dzieci b?da mialj zapewnion> podwieczorek a opiekt?
nad nimi sprawowac bedzie wykfalifikowana kadra.

Decyzja komisji: ocenapozytywna

V
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Karta Oceny do oferty nr 2
Zadanie 111
Prowadzenie prqfila/itycznej dziaialnosci informacyjnej I eduliacyjnej w zakresie rozM'iqzywania problemow
alkoholowycii i przeciwdzialania narkomanii. a w szcze^olno.sci dla dzieci i mlodziezy. ir hni prowadzenie
pozalekcyjnych zaj^c .sporiowych, a lakze dzialan na rzecz dozywiania dzieci iicze.siniczcfcych w pozalekcyjnych
programach opiekunczo — wychowawczych i socjoierapeutycznych.

1. Organizacja wypoczj nku letniego dla dzieci i mlodziez\ terenu gminy Opoczno.
A) jeden turnus siedmiodniowy dla grupy 35 dzieci.
Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 13.475zt.
N r oferty

2

D a t a i miejsce

26.05.20l5r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie,

z l o z e n i a oferty

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6

Nazwa oferenta

Towarzystwo Przyjaciol Dzieci Zarz^d Oddzialu Powiatowego,
26-300 Opoczno, PI. Kosciuszki 15

Ocena punktowa
-ocena niozlivvosci
realizacji zadania.
w tym
doswiadczenie
i zaplecze oferenta.
kwalifikacje
realizatorow 20 pkt

- spelnienie
warunkow realizacji
zadania
przedstawionych
w ogloszeniu 20 pkt

20

20

- ocena
dotychczasowej
wspolpracy 20 pkt

20

- ocena
przedstawionej
kalkulacji kosztow
realizacji zadania.
w tym
w odniesieniu do
zakresu rzeczowego
zadania 20 pkt

-w\sokosc
srodkow wiasn\ch
wykazanych przez
oferenta
w stosunku do
srodkow
publicznych
przeznaczonych na
realizacje zadania 20 pkt

20

20

Suma punktow:

100

Oferent przewiduje organizacje 7-dniowego wypoczynku letniego w terminie 07.07.20l5r. - I3.07.20l5r. dla
grupy 35 dzieci w wieku od 10 do 15 lat. pochodzacych z rodzin z terenu gminy Opoczno o najnizszym statusie
spolecznym i ekonomicznym. dotknietych problemami uzaleznien. Kwalifikowaniem dzieci bioracych udzial
w wypoczynku letnim zajmowac sie bedzie Osrodek Pomocv Spoiecznej w Opocznie. Zadanie realizowane
bedzie w Pensjonacie ..Malgorzatka", Zakopane Cyrhla 33 b. Podczas wypoczynku dzieci wezma udzial
w zorganizowanych zajeciach o temat\ce profdaktvcznej a takze konkursach sportow\ch. plast>czn\ch.
literackich oraz wycieczkach krajoznawczych. Oferent posiada wieioletnie doswiadczenie w organizacji
i prze pro wadzeniu wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wykwalifikowana kadre
wychowawcow.
Decyzja komisji: ocena pozytywna

1

Karta Oceny do ofert\r 3
Zadanie 111
Prowadzenie proJUaklycznej dzialalnosci informacyjnej / edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania prohlemow
alkoiiolowycii i przeciwdzialania narkomanii. a w .szczegolno.sci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnycii zajt^c sporlowycii, a lakze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych
programach opiekunczo - wychowa)\'czych i socjoierapeutycznych.

I. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i miodziezv z terenu gminy Opoczno.
B) dwa siedemnastodniowe turnusy.
Planowana kwola dotacji na2015r. wynosi 10.200zl.
N r oferty

3

Data i miejsce

27.05.2015r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie,

z l o z e n i a ofertv

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6

N a z w a oferenta

Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Chor^giew Lodzka, Z H P Hufiec
Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Kowalskiego 2

Ocena punktowa
ocena mozliwosci
realizacji zadania.
w tym
doswiadczenie
1 zaplecze oferenta.
kwalifikacje
realizatorow

spelnienie
warunkow realizacji
zadania
przedstawionych
\u

20

20

ocena
dotychczasowej
wspolpracy

20

ocena
przedstawionej
kalkulacji kosztow
realizacji zadania.
w tym
w odniesieniu do
zakresu rzeczowego
zadania

-wysokosc srodkow
wiasnych
wykazanych przez
oferenta
w stosunku do
srodkow
publicznych
przeznaczonych na
realizacje zadania

20

20

Suma punktow:

100
Uwagi:
Oferent zamierza zorganizowac dwa siedemnastodniowe obozy w Woli Michowej w Bieszczadach. Zadanie
skierowane bedzie do ok. 80 dzieci i mlodziezy w wieku 10 - 15 lat. z terenu gminy Opoczno. pochodzacych
z rodzin: niepelnych. o niskim statusie spolecznym i ekonomicznym. dotknietych problemami uzaleznien,
a takze do dzieci i mlodziezy osiagajacej dobre wyniki w nauce oraz do miodych liderow - wolontariuszy.
Pierwszy oboz odb^dzie si? w terminie 30.06.20l5r. - 16.07.20i5r. pod haslem .,Wedr6wka jedna zycle jest
czlowieka"". natomiast drugi oboz pod haslem ..Dookola swiata" odbedzie si? w terminie 23.07.20l5r. 07.08.2015r. Obozy przepelnione beda licznymi wyprawami w gory, wycieczkami i warsztatami
psychologicznymi. Przygotowane formy zaj^c b^d^ dostosowane do roznych grup wiekowych i beda sluzyc
rozbudzaniu podstawowych czynnikow ksztahujacych rozwoj psychlczny i spoleczny dzieci. Nastawione beda
takze na budowanie wi^zi spolecznych oraz promowanie wartosci prorodzinnych oraz zachowari
prozdrowotnych. Projekt oparty jest o zalozenia programovve harcerstwa dotyczace wychowania do tolerancji,
odpowiada na spoleczne potrzeby w zakresie wychowania dzieci i mlodziezy a szczegolnie na potrzeby
ksztahowania w miodych ludziach postawy otwartosci i gotowosci do niesienia bezinteresownej pomocy.
Dzialania jakie oferent zamierza podjac maja na celu wszechstronny rozwqj miodego czlowieka oraz
uswiadomienie mu wJasnej odpowiedzialnosci za ochrone swojego zdrowia. za Jego doskonalenie oraz
umiejetnosci z tym zwiazanych. Poprzez podjete dzialania oferent chce stworzyc kazdemu uczestnikowi obozu
warunki do ksztahowania zdrowego stylu zycia oraz harmonijnego rozvvoju.
Decyzja komisji: ocena pozytywna
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Karta Oceny do ofert>' nr 4
Zadanie 111
Prowadzenie profdaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania prohlemow
alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj^c sporiowych. a lakze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych
programach opiekunczo wychowawczych i socjolerapeulvcznvch.

1. Organizacja wypocz>nku letniego dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno.
C) dwie 3-dniowe wycieczki polqczonc z programem prorilakt>cznym.
Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi S.OOOzl.
N r oferty

4

Data i miejsce

27.05.20l5r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie,

zlozenia ofertv

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6

Nazwa oferenta

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy O P O K A ;
26-300 Opoczno, ul. Rolna 5

- ocena mozliwosci
realizacji zadania.
w lym
doswiadczenie
i zaplecze oferenta.
kwalifikacje
realizalorow 20 pkt

- spelnienie
warunkow realizacji
zadania
przedstawionych
w ogloszeniu 20 pkt

20

20

(Ocena punktowa
- ocena
- ocena
dotychczasowej
przedstawionej
wspolpracy kalkulacji kosztow
20 pkt
realizacji zadania.
w tym
w odniesieniu do
zakresu rzeczowego
zadania - 20 pkt

20

20

- wysokosc
srodkow wiasnych
w ykazan\h przez
oferenta
w stosunku do
srodkow
publicznych
przeznaczony ch na
realizacje zadania 20 pkt "
5

Suma punktow:
85
Uwagi:
Oferent zamierza zorganizowac dwie 3-dniowe wycieczki do gospodarstwa Agroturystycznego Marcinkow/kolo
Zamowa. Zadanie skierowane jest do dzieci i mlodziezy w wieku 1 2 - 1 8 lat. Kwalifikowaniem osob bioracych
udzial w wypoczynku zajmowac sie bedzie Poradnia Psy chologiczno
Pedagogiczna i beda to osoby
uczeszczajace na zajecia MIodziezowej Grupy Wsparcia oraz Amatorskiego Teatru ProHlaktycznego. Jest to
miodziez pochodzaca z rodzin dysfunkcyjnych. zagrozonych uzaleznieniem. z terenu gminy Opoczno. Ze
wzgledu na niski status spoleczny i materialny tych rodzin dzieci te nigdy nie wyjezdzaja na wakacje oraz ze
wzgledu na fakt wysokiego ryzyka wymagajg szczegolnej opieki pedagogicznej i terapeutycznej. Poprzez
realizacje zadania oferent planuje osiggnac cele rozwojowe (zaspokojenie potrzeb przynaleznosci do grupy
rowiesniczej i jej aprobaly. wyrazania siebie. nawiazania bliskiego kontaktu z innymi uczestnikami, poczucia
wspolnoty grupowej). edukacyjne (doskonalenie umiejetnosci rozpoznawania i nazyvvania emocji, rozwijanie
swoich zainteresowah) oraz terapeutyczne (budowanie pozytyvvnego obrazu siebie i zwiekszenie poczucia
wlasnej wartosci. stworzenie okazji do odreagowania napii;;c emocjonalnych). Do oferty zgodnie z ogloszeniem
zostal dolaczony harmonogram pobytu. podczas klorego realizowany bedzie program profilaktyczny dla
Amatorskiego Teatru Protllaktycznego „Droga do

Decyzja komisji: ocena pozytywna
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Lista obecnosci czfonkow zpos'tedzenia Komisji Konkursowej
ua realizacje zadania w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym
w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Prohlemow Alkoholowych na rok 2015
odbytej w dniu 27maja 2015 roku.
L.p.

Nazwisko i Imi^

Funkcja

1.

Katarzyna Sudzius - Bobrek

Przewodnicz^ca

2.

Jolanta Milczarek - Stanik

Czlonek

Podpis

Lista obecnosci czlonkow z posiedzenia komisji konkursowej
na realizacji^ zadania w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym
w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Prohlemow Alkoholowych na rok 2015
odbytej w dniu I czerwca 2015 roku.
L.p.

Nazwisko i Imi^

Funkcja

1.

Katarzyna Sudzius - Bobrek

Przewodnicz^ca

2.

Jolanta Milczarek - Stanik

Cztonek

Podpis

^^^^

5. Wniosek Komisji wraz z uzasadnieniem.
Komisja Konkursowa pozytywnie ocenita powyzsze oferty. Przy wyborze ofert Komisja
kierowala si? kryteriami rozpisanymi w ogtoszonym konkursie. Stwierdza. ze oferenci
posiadaJ4 odpowiednie doswiadczenie. baz^ lokalowi^ wyposazonq w sprz^t niezb^dny do
realizacji zadah oraz wykwalifikowang kadr^ pracownicz^. Ziozone oferty zostaly
rozpatrzone pod wzgl^dem merytoryczno - finansowym.
N a tym protokot zakonczono i podpisano w dniu 1 czerwca 2015 roku.
1. Katarzyna Sudzius - Bobrek

.J.Ud^f.^f.lMA^L

2. Jolanta Milczarek - Stanik
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