Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 573),
ogłaszam
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2018 r.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, zwanymi dalej podmiotami
A. Rodzaj wspieranych i powierzanych zadań.
Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki
I. Nazwa zadnia - Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 5%
całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku - 4 778 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku - 4 800 000 zł *
1. Cele zadania:
1) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez realizację całorocznego systemu
szkolenia dla dzieci i młodzieży,
2) zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków do podnoszenia poziomu sportowego dla
dzieci i młodzieży z częstochowskich klubów,
3) dążenie do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży uprawiających wybrane dyscypliny
sportu,
4) pozyskiwanie młodzieży do dalszego ukierunkowanego szkolenia sportowego.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje sportowe, biorące
udział w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym
przez związki sportowe lub inne uprawnione podmioty (w tym: zajęcia treningowe, obozy i
zgrupowania, organizacja i udział w zawodach, utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej).
3. Beneficjenci zadania:
1) dzieci i młodzież zrzeszone w podmiotach działających w obszarze kultury fizycznej
z terenu miasta Częstochowy,
2) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) koszty merytoryczne:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
b) zakup nagród rzeczowych,
c) delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
d) transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup paliwa
niezbędnego do realizacji zadania),
e) noclegi podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań sportowych,
f) wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
g) ekwiwalenty sędziowskie,
h) wynajem obiektów (w tym urządzeń sportowych i rekreacyjnych) administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie,
i) wynajem innych obiektów (w tym urządzeń sportowych i rekreacyjnych),
j) czynsz dzierżawny związany z użytkowaniem komunalnych obiektów sportowych,
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k) płace szkoleniowców (do 30% wartości udzielonej dotacji, nie wliczając kwoty
przeznaczonej na udostępnienie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie),
l) stypendia sportowe dla zawodników (do 30% wartości udzielonej dotacji , nie wliczając
kwoty przeznaczonej na udostępnienie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Częstochowie),
m) udział w szkoleniach i konferencjach kadry instruktorsko - trenerskiej,
n) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
o) obsługa medyczna,
p) obsługa techniczna,
q) opłaty licencyjne i startowe,
r) zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: paliwa (do kosiarek - dla
podmiotów piłki nożnej, do samochodów i motocykli - dla podmiotów kolarskich
i motorowych, do samolotów - dla podmiotów samolotowych), wody, odżywek,
środków chemicznych, środków doraźnej pomocy medycznej (do 5 % wartości
udzielonej dotacji nie wliczając kwoty przeznaczonej na udostępnienie obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie),
s) związane z utrzymaniem i naprawami komunalnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych (do 30 % wartości udzielonej dotacji, nie wliczając kwoty przeznaczonej
na udostępnienie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie,
nie dotyczy opłat z tytułu czynszu dzierżawnego).
2) koszty obsługi zadania (do 10 % wartości udzielonej dotacji, nie wliczając kwoty
przeznaczonej na udostępnienie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie):
a) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby podmiotu, w tym: czynsz, opłaty za
media,
b) obsługa księgowa i administracyjna,
c) opłaty pocztowe,
d) usługi poligraficzne i reklamowe,
e) koszty niezbędnych podróży służbowych,
f) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 53 spośród 57 złożonych ofert, na kwotę 4 778 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
II. Nazwa zadania - Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie
współzawodnictwa
Wysokość dotacji - do 70% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
20% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku – 1 800 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku – 1 100 000 zł*

1. Cel zadania:
1) popularyzacja różnych dyscyplin sportu,
2) promocja miasta podczas organizacji i udziału w zawodach sportowych na wysokim
poziomie współzawodnictwa.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego zadania:
1) sporty drużynowe: prowadzenie całorocznego (sezonowego) systemu szkolenia
sportowego na wysokim poziomie współzawodnictwa oraz organizacja w Częstochowie
i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa w różnych
dyscyplinach (ekstraklasa/ekstraliga, I i II liga państwowa),
2) sporty indywidualne: prowadzenie całorocznego (sezonowego) systemu szkolenia
sportowego na wysokim poziomie współzawodnictwa oraz organizacja w Częstochowie
i udział w zawodach sportowych na najwyższym poziomie międzynarodowego
współzawodnictwa sportowego, takich jak: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata
i Europy, Puchar Świata i Europy.
3. Beneficjenci zadania:
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1) podmioty, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a) biorą udział w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego
b) na wysokim poziomie krajowym w grach zespołowych, takich jak rozgrywki
ekstraklasy/ekstraligi, I i II ligi państwowej w różnych dyscyplinach sportu lub biorą
udział w zawodach i przygotowaniach do udziału w zawodach na najwyższym
poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego, takich jak: Igrzyska
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata i Europy w indywidualnych
dyscyplinach sportu,
c) posiadają (zarówno klub, jak i zawodnicy) stosowne licencje,
d) posiadają kadrę szkoleniową o stosownych uprawnieniach, udokumentowanych
tytułem uzyskania funkcji trenera lub instruktora.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) koszty merytoryczne:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
b) delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
c) stypendia sportowe dla zawodników, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków
uprawiania sportu przez członków klubu sportowego (do 40 % wartości udzielonej
dotacji ogółem),
d) transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup paliwa
niezbędnego do realizacji zadania),
e) noclegi i wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
f) ekwiwalenty sędziowskie,
g) płace szkoleniowców,
h) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
i) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
j) obsługa medyczna,
k) obsługa techniczna,
l) opłaty licencyjne i startowe;
2) koszty obsługi zadania (do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem):
a) obsługa księgowa i administracyjna,
b) opłaty pocztowe,
c) usługi poligraficzne i reklamowe,
d) koszty niezbędnych podróży służbowych,
e) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 18 spośród 21 złożonych ofert, na kwotę 1 800 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
III. Nazwa zadania - Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej
Wysokość dotacji - do 70% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
20% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku - 230 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku - 230 000 zł *
1. Cele zadania:
1) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez organizację imprez sportowych
na terenie miasta Częstochowy,
2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu,
3) zapewnienie możliwości doskonalenia umiejętności sportowych podczas organizowanych
imprez sportowych,
4) promocja miasta Częstochowy.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych o szczególnym znaczeniu
dla rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz promocji miasta, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Beneficjenci zadania:
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1) zawodnicy zrzeszeni w podmiotach działających w obszarze kultury fizycznej z terenu
miasta Częstochowy,
2) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
2) zakup nagród rzeczowych,
3) transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
4) noclegi dla uczestników imprez,
5) wyżywienie dla uczestników imprez,
6) ekwiwalenty sędziowskie,
7) obsługa medyczna,
8) obsługa techniczna,
9) usługi poligraficzne i reklamowe związane z organizacją imprezy (do 10 % wartości
udzielonej dotacji),
10) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
11) zakup innych niezbędnych materiałów i usług do realizacji ww. przedsięwzięć (np. środki
doraźnej pomocy medycznej, usługi sprzątania i wywozu nieczystości).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 53 spośród 64 złożonych ofert, na kwotę 230 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
IV. Nazwa zadania - Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu
Wysokość dotacji - do 70% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku - 60 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku - 60 000 zł *
1. Cele zadania:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne,
2) podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców miasta.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) oznakowanie i patrolowanie miejsc z zakazem kąpieli,
2) organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego,
3) organizowanie działalności w zakresie upowszechniania sportu amatorskiego (zajęcia
oraz zawody sportowe i rekreacyjne pod opieką wykwalifikowanej kadry).
3. Beneficjenci zadania:
1) osoby zrzeszone w podmiotach sportowych i rekreacyjnych z terenu miasta,
2) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup niezbędnego sprzętu sportowego i sprzętu ratownictwa wodnego,
2) zakup nagród rzeczowych,
3) delegacje na zawody,
4) transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
5) wyżywienie,
6) ekwiwalenty sędziowskie,
7) usługi poligraficzne i reklamowe,
8) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
9) płace kadry szkoleniowej, prelegentów i wykładowców kursów z zakresu ratownictwa
wodnego (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
10) obsługa medyczna,
11) obsługa techniczna,
12) opłaty wpisowe,
13) zakup innych niezbędnych materiałów i usług (np. środki doraźnej pomocy medycznej,
usługi sprzątania i wywozu nieczystości).
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W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 9 spośród 12 złożonych ofert, na kwotę 60 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
V. Nazwa zadania - Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych
Wysokość dotacji - do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2017 roku – 50 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku – 112 000 zł *

1. Cele zadania:
1) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez realizację systemu szkolenia dla osób
niepełnosprawnych,
2) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
organizacja cyklicznych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz
udział w zawodach.
3. Beneficjenci zadania:
1) dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne zrzeszone w podmiotach działających
w obszarze kultury fizycznej z terenu miasta Częstochowy,
2) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) koszty merytoryczne:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
b) zakup nagród rzeczowych,
c) delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
d) transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup paliwa
niezbędnego do realizacji zadania),
e) noclegi podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań sportowych,
f) wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
g) ekwiwalenty sędziowskie,
h) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
i) płace szkoleniowców (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
j) udział w spotkaniach i konferencjach kadry instruktorsko – trenerskiej,
k) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
l) obsługa medyczna,
m) obsługa techniczna,
n) opłaty licencyjne i startowe,
o) zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: wody, odżywek, środków
chemicznych, środków doraźnej pomocy medycznej.
2) koszty obsługi zadania (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
a) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby podmiotu, w tym: czynsz, opłaty za
media,
b) obsługa księgowa i administracyjna,
c) opłaty pocztowe,
d) usługi poligraficzne i reklamowe,
e) koszty niezbędnych podróży służbowych,
f) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 11 spośród 11 złożonych ofert, na kwotę 50 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.

VI. Nazwa zadania - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
Wysokość dotacji - do 70% całkowitego kosztu zadania
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Wkład własny co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku - 58 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku - 60 000 zł *

1. Cele zadania:
1) propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej,
2) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie turystyki, propagowanie wiedzy
krajoznawczej o mieście, regionie i kraju.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) organizacja działalności w zakresie upowszechniania różnych form turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa, realizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie,
2) wspieranie zadań szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych zrzeszonych w oddziałach
PTTK, mających na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci
i młodzieży.
3. Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież zrzeszona w podmiotach turystycznych z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) transport uczestników imprez turystycznych,
2) noclegi dla uczestników imprez turystycznych,
3) wyżywienie dla uczestników imprez turystycznych,
4) zakup nagród rzeczowych związanych z tematyką sportowo-rekreacyjno-turystyczną,
5) zakup drobnego sprzętu i ekwipunku niezbędnego do uprawiania turystyki kwalifikowanej
oraz wydawnictw krajoznawczych,
6) usługi przewodnickie,
7) ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych,
8) wynajem obiektów,
9) opłaty za udział w imprezach turystycznych,
10) opłaty za odczyty i prelekcje,
11) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji ww. przedsięwzięć (w tym usługi
poligraficzne i reklamowe, obsługa techniczna imprez, nagłośnienie, wywóz nieczystości
po imprezie).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 12 spośród 13 złożonych ofert, na kwotę 60 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
VII. Nazwa zadania - Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku - 30 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku - 32 000 zł *
1. Cele zadania:
1) realizacja oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie ferii
zimowych (w terminie 29.01-11.02.2018 r.) ze szczególnym uwzględnieniem jej
zróżnicowania oraz dopołudniowych godzin rozpoczęcia zajęć,
2) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej
dzieciom i młodzieży w czasie zimowych ferii, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie,
3) propagowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na
zajęcia w określonym czasie),
2) „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży),
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3) imprezy sportowo - rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym z wykorzystaniem
odpowiedniej bazy na terenie miasta Częstochowy,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży,
5) jednodniowe wycieczki autokarowe z programem krajoznawczym, dostosowanym do
dzieci i młodzieży.
3. Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) transport,
2) wyżywienie,
3) zakup nagród rzeczowych dla uczestników,
4) zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku (w tym: drobnego
sprzętu sportowo - rekreacyjnego, materiałów papierniczych itp.),
5) usługi poligraficzne i reklamowe (materiały informacyjne, plakietki itp.),
6) obsługa przewodnicka, techniczna i sędziowska imprez,
7) opłata za zwiedzanie obiektów,
8) opłata za wynajem i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 24 spośród 24 złożonych ofert, na kwotę 30 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
VIII. Nazwa zadania - Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków
Sportu Szkolnego
Wysokość dotacji - do 100% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2017 roku – 220 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2018 roku – 220 000 zł *

1. Cele zadania:
1) prowadzenie całorocznego systemu rozgrywek międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na zasadach współzawodnictwa sportowego
w wielu dyscyplinach sportu,
2) rozwijanie wybranych dyscyplin sportu,
3) zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków do podnoszenia poziomu sportowego dla
dzieci i młodzieży z częstochowskich szkół,
4) dążenie do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży uprawiających wybrane dyscypliny
sportu,
5) pozyskiwanie młodzieży do dalszego ukierunkowanego szkolenia sportowego.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w następujących dyscyplinach i konkurencjach: piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa,
koszykówka 3x3, piłka ręczna, piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy, pływanie,
łyżwiarstwo, szachy, kolarstwo, badminton, unihokej, rugby tag, gry i zabawy,
2) udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach
współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych,
3) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców, koszykówce dziewcząt i chłopców oraz piłce ręcznej dziewcząt w
ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego.
3. Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Częstochowie.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
2) zakup nagród rzeczowych związanych z tematyką sportowo-rekreacyjno-turystyczną,
3) delegacje zbiorowe na zawody,
4) transport,
5) noclegi,
6) wyżywienie,
7) ekwiwalenty sędziowskie,
8) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
9) płace szkoleniowców (dotyczy wyłącznie koordynatorów DOSS),
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

obsługa medyczna,
obsługa techniczna,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
usługi poligraficzne i reklamowe,
obsługa księgowa i administracyjna,
opłaty bankowe,
opłaty telefoniczne,
opłaty pocztowe,
koszty niezbędnych podróży służbowych,
zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonych ofert, na kwotę 220 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
Zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Nazwa zadania - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Marysia 93 dla 30
beneficjentów programu
Wysokość dotacji – do 95% całkowitego kosztu zadania w każdym roku
Wkład własny co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 2,5
% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 216 000 zł,
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 270 000 zł*
Kwota miesięcznej dotacji ustalona zostanie:
1) w przypadku seniorów stale uczęszczających na zajęcia w placówce, na podstawie faktycznej
liczby osób korzystających ze wsparcia, ilości dni pobytu oraz miesięcznej kwoty przeznaczonej
na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+” wskazanej w Programie
wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 (750,00 zł/os), podzielonej przez ilość dni (roboczych)
w danym miesiącu,
2) w przypadku seniorów skierowanych, a nie uczęszczających na zajęcia w Dzienny Domu
„Senior+” w wysokości 70% stawki o której mowa w pkt 1.
1. Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) dostęp do zajęć przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,
2) usługi socjalne, w tym posiłek,
3) zajęcia edukacyjne,
4) warsztaty kulturalno-oświatowe,
5) zajęcia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
6) warsztaty sportowo-rekreacyjne,
7) zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
8) warsztaty terapii zajęciowej,
9) trening kulinarny,
10) inne w zależności od potrzeb uczestników.
3. Beneficjenci zadania:
osoby starsze w wieku 60 + nie aktywne zawodowo z terenu miasta Częstochowy, skierowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2) wyżywienie,
3) opłaty lokalowe,
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4) pozostałe koszty.
W każdej pozycji kosztorysowej należy uszczegółowić wydatek.
5. Podmiot dotowany zobowiązany jest do:
1) zatrudnienia pracowników zgodnego z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020
zamieszczonym na stronie www.mpips.gov.pl,
2) kadra kierownicza winna mieć wykształcenie zgodne z wymogami określonymi w art. 122
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Spełnienie ww. warunków musi zostać udokumentowane.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonych ofert, na kwotę 216 000 zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl
II. Nazwa zadania - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Częstochowie dla 30
beneficjentów
Wysokość dotacji – do 95% całkowitego kosztu zadania w każdym roku
Wkład własny co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
2,5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 216 000 zł,
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku w 2018 – 270 000 zł *
Kwota miesięcznej dotacji ustalona zostanie:
1) w przypadku seniorów stale uczęszczających na zajęcia w placówce, na podstawie faktycznej
liczby osób korzystających ze wsparcia, ilości dni pobytu oraz miesięcznej kwoty
przeznaczonej na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+” wskazanej w
Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 (750,00 zł/os), podzielonej przez ilość dni
(roboczych) w danym miesiącu,
2) w przypadku seniorów skierowanych, a nie uczęszczających na zajęcia w Dzienny Domu
„Senior+” w wysokości 70% stawki o której mowa w pkt 1.
1. Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej na terenie miasta Częstochowy.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) dostęp do zajęć przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,
2) usługi socjalne, w tym posiłek,
3) zajęcia edukacyjne,
4) warsztaty kulturalno-oświatowe,
5) zajęcia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
6) warsztaty sportowo-rekreacyjne,
7) zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
8) warsztaty terapii zajęciowej,
9) trening kulinarny,
10) inne w zależności od potrzeb uczestników.
3. Beneficjenci zadania:
osoby starsze w wieku 60+ nie aktywne zawodowo z terenu miasta Częstochowy, skierowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych.
4. Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia,
2) wyżywienie,
3) opłaty lokalowe,
4) pozostałe koszty.
W każdej pozycji kosztorysowej należy uszczegółowić wydatek.
5. Podmiot dotowany zobowiązany jest do:
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1) zatrudnienia pracowników zgodnego z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 20152020 zamieszczonym na stronie www.mpips.gov.pl,
2) kadra kierownicza winna mieć wykształcenie zgodne z wymogami określonymi w art. 122
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Spełnienie ww. warunków musi zostać udokumentowane.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonych ofert, na kwotę 216 000 zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl
III. Nazwa zadania - Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 50 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 40 180 zł.*
1. Cel zadania:
przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020
1) świadczenie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem oraz
społeczną marginalizacją,
2) aktywizacja osób i rodzin długotrwale bezrobotnych, ubogich i bezdomnych, mająca na celu
przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej,
3) wspieranie inicjatyw samopomocowych.
3. Beneficjenci zadania:
1) osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
2) osoby osamotnione, pozbawione właściwej opieki,
3) dzieci i młodzież z rodzin ubogich.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup żywności, środków czystości, leków i środków opatrunkowych,
2) wynajem pomieszczeń, obiektów,
3) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
4) wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej
5) koszty transportu i ubezpieczenia,
6) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 5 zadań spośród 7 złożonych ofert, na kwotę 18 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
IV. Nazwa zadania - Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 50 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 30 150 zł*
1. Cel zadania:
Zwiększenie dostępności do inicjatyw podejmowanych w zakresie wsparcia społecznego rodziny.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 oraz „Programem
wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Częstochowy na lata
2015 - 2017”:
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1) warsztaty psychologiczne, psychoedukacyjne itp. dla rodziców oraz dzieci i młodzieży,
2) działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz wzmacniania
wzajemnych relacji łączących członków rodziny,
3) oferty spędzania przez rodzinę wspólnie czasu wolnego,
4) promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego,
3. Beneficjenci zadania:
rodziny z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) koszty organizacji warsztatów,
2) wynajem pomieszczeń, obiektów,
3) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
4) wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej,
5) inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 5 zadań spośród 5 złożonych ofert, na kwotę 17 500 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
V. Nazwa zadania - Realizacja zadań w ramach programu FEAD
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 40 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 40 120 zł*
1. Cel zadania:
Ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020:
1) dofinansowanie dystrybucji żywności do organizacji lokalnych,
2) dofinansowanie punktów wydawania żywności.
3. Beneficjenci zadania:
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) wynajem pomieszczeń, obiektów,
2) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
3) wynagrodzenia kadry realizującej zadanie (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
4) koszty transportu i ubezpieczenia,
5) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 4 zadań spośród 4 złożonych ofert, na kwotę
39 500 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
.
VI. Nazwa zadania - Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę
Alzheimera i ich rodzin
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 40 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 40 120 zł. *

1. Cel zadania:
1) zapewnienie opieki dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera,
2) świadczenie wsparcia oraz pomocy psychologicznej dla rodzin i opiekunów osób cierpiących
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na chorobę Alzheimera.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 oraz Programem
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020:
1) prowadzenie terapii i rehabilitacja osób cierpiących na chorobę Alzheimera,
2) organizowanie
różnorodnych
form
wsparcia
prawnego,
psychologicznego
i środowiskowego dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera,
3) prowadzenie hostelu dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
3. Beneficjenci zadania:
osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, ich rodziny i opiekunowie.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) wynagrodzenia osób realizujących zadanie,
2) opłaty lokalowe oraz inne opłaty bieżące,
3) remonty i naprawy (dotyczy lokali komunalnych),
4) inne koszty i usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięć określonych w pkt 2.
W roku 2017 z w/w. zakresu zlecono realizację 1 zadania spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 40 000
zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
VII. Nazwa zadania - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Wysokość dotacji – do 98% całkowitego kosztu zadania w każdym roku
Wkład własny co najmniej 2% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
1% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 352 800 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 313 093 zł*
* ostateczna kwota dotacji na 2018 r. zostanie ustalona po zatwierdzeniu budżetu na 2018 r.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej
realizowanym z dotacji celowej otrzymanej na ten cel od Wojewody Śląskiego.
1. Cel zadania:
zapewnienie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, dostosowanych do zaleceń lekarza psychiatry oraz potrzeb wynikających
ze schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem które w szczególności polegają na:
a) nauce i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) pielęgnacji,
c) rehabilitacji fizycznej,
d) pomocy mieszkaniowej,
e) wsparciu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym;
2) usługi, o których mowa w pkt 1 świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t Dz. U. 2017 poz. 1769, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. 2005 Nr 189 poz. 1598, z późn. zm.);
3) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie miasta Częstochowy nie krócej niż przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30
do 20:00. W uzasadnionych przypadkach, realizacja zadania również w soboty, niedziele
i dni świąteczne;
4) planowana ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wynosi około 1122 godz. miesięcznie;
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3.

4.

5.

6.
7.

5) zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi określa załącznik do decyzji przyznającej pomoc, wydanej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
dalej zwany MOPS;
6) do wykonawcy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi należy:
a) zapewnienie ciągłości świadczonych usług od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
z możliwością aneksowania zawartej umowy na lata 2019-2020r.,
b) informowanie MOPS o konieczności zmiany zakresu i wymiaru świadczonych usług,
a także o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osób korzystających z usług,
która będzie miała wpływ na dalszą realizację pomocy,
c) przekazywanie do wglądu do MOPS karty pracy za każdy miesiąc świadczonych
usług do 3. dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
świadczonych usług oraz ich miesięczne rozliczenie,
d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym niezbędnych
środków BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) pobieranie i przekazywanie pobranych opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, wskazanych w decyzjach przyznających
świadczenie, na rachunek bankowy MOPS,
f) prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych
otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1047, z późn. zm.),
g) zapewnienie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej w celu dotarcia opiekunek
do podopiecznych,
h) prowadzenie indywidualnej dokumentacji osób korzystających z pomocy w postaci
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sporządzenie
sprawozdania z realizacji zadania,
i) zachowanie standardów świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem z dnia
22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).
Beneficjenci zadania:
mieszkańcy miasta Częstochowy, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności wymagają
pomocy innych osób oraz posiadają decyzję wydaną przez MOPS w sprawie przyznania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Koszty pokrywane z dotacji:
1) wynagrodzenia pracowników realizujących usługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2) bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.
Informacja o zatrudnieniu:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu miasta Częstochowy:
1) 8 osób /8 etatów (w tym 6 osób/6 etatów pracownicy przekazani z MOPS zgodnie
z art. 23' kp);
2) 3 osoby – w tym koordynator 1/2 etatu i 2 osoby umowa zlecenie.
Termin realizacji zadania:
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., z możliwością aneksowania zawartej umowy na lata 2019-2020;
Podmiot dotowany zobowiązany jest do:
1) utrzymania lub podniesienia standardu realizacji zadania;
2) świadczenia usług na rzecz podopiecznych na podstawie decyzji wystawionych przez
MOPS;
3) stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej;
4) zaakceptowania warunków zlecania zadania bez możliwości prowadzenia dodatkowych
negocjacji;
1
5) przejęcia pracowników (przekazanych z MOPS) w oparciu o art. 23 Kodeksu Pracy,
6) rzetelnego rozliczania się z otrzymywanej dotacji.
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W roku 2017 z w/w. zakresu zlecono realizację 1 zadania spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 352 800
zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
VIII. Nazwa zadania - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie
przy ul. Lakowej 101
Wysokość dotacji – do 95% całkowitego kosztu zadania w każdym roku
Wkład własny co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
2,5 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 607 372 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 699 936 zł*
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 jest
zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej realizowanym z dotacji celowej
otrzymanej na ten cel od Wojewody Śląskiego.
1. Cel zadania:
objęcie pomocą 40 osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowa 101
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) prowadzenie ponadlokalnej placówki wsparcia dziennego typu A (osoby przewlekle
psychicznie chore) i B (osoby z upośledzeniem umysłowym) dla 40 osób, zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586);
2) świadczenie usług obejmujących:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
c) trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
d) poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, socjalne,
e) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
f) opiekę lekarską oraz pielęgniarską,
g) terapię ruchową,
h) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia,
i) umożliwienie spożywania jednego gorącego posiłku dziennie, w ramach treningu
kulinarnego,
3) opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla
każdego podopiecznego,
4) zapewnienie integracji społecznej osób korzystających z usług Domu poprzez współpracę
ze środowiskiem lokalnym.
3. Beneficjenci zadania:
osoby przewlekle psychicznie chore i osoby z upośledzeniem umysłowym, skierowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, dalej zwany
MOPS.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) wynagrodzenia pracowników realizujących wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2) bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania,
3) zakup usług niezbędnych do realizacji zadania.
5. Informacja o zatrudnieniu:
Obecny stan zatrudnienia w Środowiskowym Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul.
Lakowej 101 - 11 osób (9,04 etatów), w tym:
1) 8 osób /8 etatów (pracownicy przekazani z MOPS);
2) 2 osoby /1,04 etat;
3) 1 osoba umowa zlecenie.
6. Termin realizacji zadania:
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., z możliwością aneksowania zawartej umowy na lata 2019-2020;
7. Podmiot dotowany zobowiązany jest do:
1) posiadać doświadczenie w realizacji zadań z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami
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psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
2) posiadać wykwalifikowaną kadrę do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
i z niepełnosprawnością intelektualną,
3) kadra kierownicza środowiskowego domu samopomocy winna posiadać wykształcenie
zgodne z wymogami określonymi w art.122 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej,
1
4) przejęcia pracowników (przekazanych z MOPS) w oparciu o art. 23 Kodeksu Pracy,
5) spełniać warunki lokalowe gwarantujące należyte wykonanie zadania.
Spełnienie powyższych warunków musi zostać udokumentowane.
W roku 2017 z w/w. zakresu zlecono realizację 1 zadania spośród 1 złożonej oferty, na kwotę
607 372 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
IX. Nazwa zadania - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 60 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 40 180 zł*
Z wyłączeniem zadań jakie realizowane będą w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu oraz Zdrowia
Urzędu Miasta Częstochowy.
1. Cel zadania:
zwiększenie
uczestnictwa osób
z niepełnosprawnością
w życiu
społecznym
oraz kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 oraz Programem
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020:
1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością,
2) aktywizacja osób z niepełnosprawnością poprzez udział w imprezach sportowych,
kulturalnych,
3) kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości i życzliwości wobec osób
z niepełnosprawnością i ich problemów.
3. Beneficjenci zadania:
osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) opłaty lokalowe oraz inne opłaty bieżące,
2) wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
3) transport i ubezpieczenia,
4) zakup nagród oraz niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
5) zakup żywności, środków czystości,
6) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 18 zadań spośród 22 złożonych ofert, na kwotę
52 900 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
X. Nazwa zadania - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych
Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
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Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 41 211 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 45 000 zł*
Z wyłączeniem zadań jakie realizowane będą w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu oraz Zdrowia
Urzędu Miasta Częstochowy.
1. Cel zadania:
1) zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
2) kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych,
3) integracja społeczna i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) wsparcie osób starszych w swoim środowisku,
2) prowadzenie klubów seniora,
3) podejmowanie działań nakierowanych na zwiększenie aktywności seniorów,
4) organizacja międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych,
okolicznościowych itd.
3. Beneficjenci zadania:
osoby w wieku senioralnym 60+
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup żywności, środków czystości,
2) opłaty lokalowe oraz inne opłaty bieżące,
3) wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
4) transport ubezpieczenia,
5) zakup nagród oraz niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
6) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 12 zadań spośród 14 złożonych ofert, na kwotę
41 211,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
XI. Nazwa zadania - Udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym
mężczyznom, przebywającym na terenie miasta Częstochowy
1
(przewidywana liczba osób objętych usługą do 50 osób).

Wysokość dotacji – do 98% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 2% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 1%
całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 235 608 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 435 628 zł *
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2019 – 436 935 zł*
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2020 – 438 245 zł*
1. Cel zadania:
1) zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności poprzez wspieranie oraz
inicjowanie działań profilaktycznych i osłonowych,
2) zwiększenie aktywności społecznej osób bezdomnych,
3) zwiększenie motywacji osób bezdomnych do zmiany postaw.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, „Programem
przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności dla Miasta Częstochowy na lata 20162020” oraz „ Programem osłonowym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020”:
1) wspieranie osób bezdomnych poprzez udzielanie:
a) noclegu,
b) umożliwienie spożycia posiłku,
1

przewidywana liczba osób może ulec zmianie
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c) zapewnienie niezbędnego ubrania,
d) zapewnienie środków higienicznych,
2) prowadzenie pracy socjalnej.
3. Beneficjenci zadania:
osoby przebywające na terenie Częstochowy pozbawione schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania, w tym: mężczyźni.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) mediów,
2) środki higieniczne,
3) wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji zadania,
4) inne koszty związanie z realizacją zadania.
5. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2018r. – 31.12.2020r.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono organizacjom pozarządowym realizację 1 spośród 1 złożonych
ofert, na kwotę 235 608,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie
internetowej www.ngo.czestochowa.pl
XII. Nazwa zadania - Udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym
kobietom, przebywającym na terenie miasta Częstochowy(przewidywana
2
liczba osób objętych usługą do 25 osób).
Wysokość dotacji – do 98% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny (środki własne niefinansowe lub finansowe) co najmniej 2% całkowitego kosztu
zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 1 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 47 121 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 209 875 zł *
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2019 – 210 505 zł*
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2020 – 211 137 zł*
1. Cel zadania:
1) zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności poprzez wspieranie oraz
inicjowanie działań profilaktycznych i osłonowych,
2) zwiększenie aktywności społecznej osób bezdomnych,
3) zwiększenie motywacji osób bezdomnych do zmiany postaw.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, „Programem
przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności dla Miasta Częstochowy na lata 20162020” oraz „ Programem osłonowym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020”:
1) wspieranie osób bezdomnych poprzez udzielanie:
a) noclegu,
b) umożliwienie spożycia posiłku,
c) zapewnienie niezbędnego ubrania,
d) zapewnienie środków higienicznych,
2) prowadzenie pracy socjalnej.
3. Beneficjenci zadania:
osoby przebywające na terenie Częstochowy pozbawione schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania, w tym: kobiety.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) mediów,
2) środki higieniczne,
3) wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji zadania,
4) inne koszty związanie z realizacją zadania.

2

przewidywana liczba osób może ulec zmianie
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W 2017 roku z ww. zakresu zlecono organizacjom pozarządowym realizację 1 spośród 1 złożonych
ofert, na kwotę 47 121,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie
internetowej www.ngo.czestochowa.pl

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
I. Nazwa zadania - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom częściowo lub całkowicie
pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Wysokość dotacji – do 98% całkowitego kosztu zadania w każdym roku
Wkład własny co najmniej 2% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 1%
całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017r. – 2 897 192 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku w 2018r. – 2 454 324 zł*
1. Cel zadania:
Zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej na terenie miasta
Częstochowy.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania zgodne ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego
niezbędnych potrzeb;
2) zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej,
w szczególności przyjęcie dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego
zapewnienia dziecku opieki;
3) realizację planu pomocy dziecku;
4) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
5) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących
do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia
specjalistyczne;
6) pracę z rodziną dziecka, ukierunkowaną na powrót dziecka do rodziny biologicznej;
7) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej;
8) zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
9) składanie do właściwego sądu, w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej, wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęciu z urzędu postępowania
o wydanie zarządzenia wobec dziecka;
10) zapewnienie dzieciom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
zaopatrzenia w produkty lecznicze;
11) zapewnienie dzieciom tego wymagającym specjalistycznej pomocy i wsparcia;
12) wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie
do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki
higieny osobistej;
13) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu
zdrowia, zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości
limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;
14) zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania wynikającej z obowiązujących
przepisów;
15) prowadzenie dokumentacji dziecka określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka;
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17) współpracę w zakresie wykonywanych zadań z sądem, ośrodkiem pomocy społecznej,
rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi
osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych.
3. Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież częściowo lub całkowicie pozbawiona opieki rodzicielskiej, oraz którym
należy zapewnić doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, pochodzących z terenu
miasta Częstochowy. Dotowane mogą być również działania na rzecz dzieci spoza terenu
miasta Częstochowy na zasadzie zawartych porozumień.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji zadania oraz bieżące wydatki
rzeczowe związane z realizacją zadania.
5. Postanowienia końcowe:
Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację
zadania powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1) spełniać warunki lokalowe gwarantujące należyte wykonanie zadania, w przypadku
korzystania z własnej bazy lokalowej;
2) posiadać wykwalifikowaną kadrę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) posiadać zezwolenie na prowadzenie placówki wydane przez odpowiedni organ.
Spełnienie powyższych warunków musi zostać udokumentowane.
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono organizacjom pozarządowym realizację 2 spośród 3 złożonych
ofert, na kwotę 2 494 804 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie
internetowej www.ngo.czestochowa.pl
Zadania z zakresu kultury oświaty i edukacji
I. Nazwa zadania - Oświata i edukacja
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny, w tym środki własne (niefinansowe lub finansowe) stanowią, co najmniej
20% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 63 265,96 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2018 – 65 796,60 zł*.
1.

2.

Cel zadania:
1) kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
2) zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim oraz promowanie tematyki
związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską,
3) propagowanie wiedzy o Częstochowie i regionie,
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
5) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i zapobieganie wykluczeniom społecznym dzieci
i młodzieży,
6) podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
7) upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) konkursy i programy edukacyjne mające na celu kształtowanie i promowanie pozytywnych
wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
2) edukacja obywatelska,
3) programy propagujące wiedzę historyczną o Częstochowie i regionie,
4) konkursy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i inne zajęcia promujące wiedzę o regionie
i środowisku lokalnym,.
5) programy poszerzające wiedzę szkolną, skierowane do dzieci uzdolnionych w danej
dziedzinie,
6) programy propagujące nauki humanistyczne i ścisłe,
7) programy na prowadzenie zajęć pozaszkolnych stanowiących ofertę organizacji czasu
wolnego, w tym programy skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologią społeczną,
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8) programy wyrównywania szans, skierowane do dzieci zaniedbanych rodzinnie, mające
na celu pomoc w uzupełnieniu zaległości w nauce, organizację ich czasu wolnego,
rozwijanie umiejętności potrzebnych w życiu, których nie mają szans wynieść
z rodzinnego domu,
9) programy skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym także
niepełnosprawnej intelektualnie, realizowane poprzez działalność "grup wsparcia"
i organizację zajęć przygotowujących do dorosłego życia,
10) programy edukacyjne i wychowawcze związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
w tym programy propagujące prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia oraz uczące
unikania sytuacji mogących powodować różne zagrożenia, a także udzielania pierwszej
pomocy,
11) programy profilaktyczne i profilaktyczno-integracyjne, skierowane do dzieci i młodzieży
mających trudności z adaptacją w środowisku, z zaburzeniami emocjonalnymi,
z zaburzeniami zachowania, itp.,
12) programy profilaktyczne dotyczące uzależnień, skierowane do dzieci i młodzieży,
13) programy przygotowujące młodzież do działań wolontariatu, w tym do pracy z osobami
niepełnosprawnymi,
14) programy edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu integracji
europejskiej,
15) konkursy, turnieje promujące zainteresowania techniczne i zawodowe młodzieży.
3. Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród, upominków, pamiątek,
2) zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych podczas zajęć i imprez z udziałem
dzieci i młodzieży,
3) transport dzieci i młodzieży oraz opiekunów wraz z ich ubezpieczeniem (dotyczy
wycieczek edukacyjnych lub wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach zajęć),
4) usługi poligraficzne i druk materiałów informacyjnych, dyplomów, itp.,
5) zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem
ich wykazania w ofercie konkursowej.
W roku 2017 z w/w. zakresu zlecono realizację 15 spośród 26 złożonych ofert, na kwotę 31 272 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
Zadania z zakresu kultury i sztuki
I. Nazwa zadania - Działalność w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz
upowszechniania kultury
Wysokość dotacji – do 65% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 35% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 455 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 500 000 zł *
1. Cel zadania:
wspieranie inicjatyw i twórczych działań podmiotów społeczno - kulturalnych oraz działających
w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk
humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym
także przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) organizowanie wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych oraz podejmowanie innych
przedsięwzięć z zakresu plastyki i architektury,
2) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i innych przedsięwzięć z zakresu muzyki,
3) organizowanie przedsięwzięć z zakresu teatru,
4) organizowanie przedsięwzięć z zakresu filmu i multimediów,
5) organizowanie przedsięwzięć z zakresu tańca,
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organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
upowszechnianie sztuki poprzez performance artystyczny,
prezentowanie efektów działań prowadzonych w zakresie edukacji kulturalnej,
podejmowanie inicjatyw wydawniczych,
upowszechnianie czytelnictwa,
upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych,
ochrona dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem inicjowania
i prowadzenia badań oraz publikowania materiałów dotyczących miasta,
13) wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych
organizacji działających w tym zakresie.
3. Beneficjenci zadania:
1) mieszkańcy miasta Częstochowy,
2) podmioty działające w dziedzinie kultury.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) usługi poligraficzne, fonograficzne oraz w zakresie produkcji filmowej,
2) transport, koszty przejazdów,
3) honoraria,
4) materiały,
5) nagrody pieniężne i rzeczowe,
6) obsługa techniczna wraz z nagłośnieniem,
7) wynajęcie obiektów,
8) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji przedsięwzięć określonych w pkt. 2. (do 20%
wartości udzielonej dotacji ogółem).
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 71 zadań spośród 87 złożonych ofert, na kwotę
455 000 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej
I. Nazwa zadania – Ochrona przyrody w ramach akcji: t.j. Dzień bez samochodu, Sprzątanie
świata, Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień Lasu i Zadrzewień
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 10 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 - 20 000 zł. *
1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami proekologicznymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
placówki wsparcia dziennego, przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
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6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji zadania).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 4 zadań spośród 4 złożonych ofert, na kwotę 13 897 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
II. Nazwa zadania – Organizowanie międzyszkolnych imprez ekologicznych
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 5 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 7 000 zł. *
1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami proekologicznymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu miasta
Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji zadania).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 zadań spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 2 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowe www.ngo.czestochowa.pl.
III. Nazwa zadania – Organizowanie i prowadzenie akcji o tematyce recyclingowej
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 10 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 13 000 zł *

1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami proekologicznymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
placówki wsparcia dziennego, przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
druk materiałów informacyjnych,
opłata za wynajem sal i obiektów,
zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
prezentacja w mediach,
stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji zadania).

W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 3 zadań spośród 4 złożonych ofert, na kwotę 13 000 zł.
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
IV. Nazwa zadania – Edukowanie młodzieży w zakresie rozpoznawania grzybów (organizacja
pogadanek, szkoleń, konkursów, wycieczek)
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 5 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 5 000 zł *
1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych,
3) edukacja w zakresie znajomości gatunków grzybów.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami proekologicznymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu miasta
Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji zadania).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 zadań spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 3 000,00
zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
V.

Nazwa

zadania

–

Podejmowanie działań promujących zwiększenie efektywności
energetycznej oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 5 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 5 000 zł *

1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
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2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych,
3) edukacja w zakresie znajomości energii ze źródeł odnawialnych,
4) promowanie efektywności energetycznej.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami proekologicznymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty
za media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji
zadania).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 2 zadań spośród 2 złożonych ofert, na kwotę 6 000,00
zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
VI. Nazwa zadania - Organizowanie konkursów ekologicznych z nagrodami dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Częstochowy
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
5% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 5 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 10 000 zł *
1. Cel zadania:
1) podnoszenie świadomości ekologicznej,
2) propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań proekologicznych,
2) organizacja konkursów z nagrodami,
3) organizacja wystaw tematycznych ze zwycięskimi pracami.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu miasta
Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport, noclegi, wyżywienie niezbędne do realizacji zadania,
6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia w tym: czynsz, opłaty
za media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji
zadania).
W 2017 roku z ww. zakresu zlecono realizację 3 zadań spośród 3 złożonych ofert, na kwotę 10 000,00
zł.
Szczegóły
dotyczące
zadań
zleconych
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.ngo.czestochowa.pl
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Zadania z zakresu ochrony zwierząt
I. Nazwa zadania - Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt (organizacja
pogadanek, szkoleń, konkursów, wycieczek).
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 10 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 10 000 zł*
1. Cel zadania:
1) propagowanie działań i zachowań prozwierzęcych,
2) edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań prozwierzęcych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami prozwierzęcymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola
oraz
uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) prezentacja w mediach,
6) transport,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia, w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji
zadania).
W 2017 roku ww. zakresu zlecono realizację 2 spośród 2 złożonych ofert, na kwotę 5 600,00 zł..
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
II. Nazwa zadania - Organizowanie konkursów o tematyce ochrony zwierząt z nagrodami dla
dzieci i młodzieży z terenu miasta Częstochowy
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 10 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 10 000 zł*
1. Cel zadania:
propagowanie działań i zachowań prozwierzęcych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań prozwierzęcych,
2) organizacja konkursów z nagrodami
3) organizacja wystaw tematycznych ze zwycięskimi pracami.
3. Beneficjenci zadania:
przedszkola
oraz
uczniowie
szkół
podstawowych,
i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,

gimnazjalnych
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4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) prezentacja w mediach,
6) opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia, w tym: czynsz, opłaty za media,
opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji zadania).
W 2017 roku ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 10 000,00 zł..
Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
III. Nazwa zadania – Organizowanie i prowadzenie akcji tematycznych w ramach obchodów
Światowego Dnia Zwierząt.
Wysokość dotacji – do 80% całkowitego kosztu zadania
Wkład własny co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż
10% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 5 000 zł.
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2018 – 5 000 zł*
1. Cel zadania:
propagowanie działań i zachowań prozwierzęcych.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) działania promujące pozytywne wzorce zachowań prozwierzęcych,
2) organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
3) organizacja wystaw tematycznych,
4) imprezy kulturalne organizowane w związku z działaniami prozwierzęcymi,
5) wycieczki edukacyjne.
3. Beneficjenci zadania:
mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
2) druk materiałów informacyjnych,
3) opłata za wynajem sal i obiektów,
4) zakup innych niezbędnych do realizacji zadania materiałów i usług,
5) transport,
6) prezentacja w mediach,
7) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia, w tym: czynsz, opłaty za
media, opłaty telefoniczne (max. 10% przyznanej dotacji za cały okres realizacji
zadania).
W 2017 roku ww. zakresu nie zlecono realizacji zadania. Szczegóły dotyczące zadań zleconych
znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl
B. Zasady i warunki zlecania realizacji zadań
I. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację
zadania powinny spełniać warunki ogólne:

1. Wypełnić ofertę w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE i złożyć w terminie, poprawną

2.
3.
4.
5.
6.

i podpisaną w sposób czytelny ostatnią stronę oferty, która zawiera podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy.
Ostatnia strona oferty powinna być wydrukowana z ELEKTRONICZNEGO
GENERATORA i posiadać spójny z elektroniczną wersją numer oferty.
Posiadać: doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i odpowiednie zaplecze lokalowe
do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
Nie posiadać zadłużenia wobec Gminy Miasta Częstochowy.
Nie posiadać zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Uwzględnić wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
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II. Termin i sposób składania ofert.
1. Kompletną ofertę, wraz z załącznikami, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM
GENERATORZE poprzez (ZŁÓŻ OFERTĘ) a następnie złożyć ostatnią stronę z podpisami
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.12.2017 r., do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert
2018” (za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która została wysłana
w ELEGRONICZNYM GENERATORZE oraz wpłynie do Kancelarii do godz. 15.00 w dn.
15.12.2017 r.).
1) Oferta, która wpłynie tylko w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji
papierowej nie będzie objęta procedurą konkursową.
2) Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
2. Termin realizacji powyższych zadań: 1 stycznia - 31 grudnia 2018r. z wyłączeniem zadań,
których termin określono w ich opisie.
3. Dla każdego przedsięwzięcia należy złożyć odrębną ofertę.
4. Oferta (ostatnia strona) powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie
to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu
lub zapisem w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wystawienia
upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),
upoważnienia muszą być dołączone do oferty w Elektronicznym Generatorze.
5. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne lub opatrzone imienną
pieczęcią.
6. Ofertę mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie
należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
7. Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania każdego
z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą
wykonywać poszczególne podmioty i jakie rodzaje kosztów będą opłacane z konta tych
podmiotów.
8. W przypadku ofert składanych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, planowane działania
powinny być zgodne z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Częstochowy na lata 2014-2020 oraz programami operacyjnymi, które dostępne są na stronie
www.bip.czestochowa.pl, zakładka Dokumenty strategiczne.
9. Do oferty w Elektronicznym Generatorze, należy dołączyć wymagane załączniki:
1) statut lub regulamin podmiotu, w przypadku rejestracji w innej ewidencji niż Krajowy
Rejestr Sądowy,
2) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich
świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji
podmiotów,
3) w przypadku ofert składanych na realizację zadań pn.: „Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży”, „Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie
współzawodnictwa” należy dołączyć w Elektronicznym Generatorze i w wersji papierowej:
a) kserokopie licencji klubu, karty zgłoszenia lub innego dokumentu uprawniającego do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
b) kserokopie dokumentów, stwierdzających posiadane uprawnienia trenerskie
lub instruktorskie szkoleniowców,
c) kserokopie licencji zawodników (lub listy zawodników posiadających licencję
potwierdzoną przez związek sportowy lub inny uprawniony podmiot, wzór dostępny
w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu oraz na stronie: www.czestochowa.pl
w zakładce „Turystyka i sport” lub www.ngo.czestochowa.pl).
4) w przypadku ofert składanych na realizację zadań pn.: „Zapewnienie całodobowej opieki
i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom
częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej” należy dołączyć
w Elektronicznym Generatorze i w wersji papierowej:
a) zezwolenie na prowadzenie placówki wydane przez odpowiedni organ.
10. Każda strona kopii dokumentów składanych w wersji papierowej powinna być poświadczona
za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty.
11. Nadany numer oferty w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE musi być tożsamy z numerem
wydrukowanej ostatniej strony oferty.
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12. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej powinny posiadać doświadczenie w realizacji ww zadań.
III. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 2 miesięcy liczony po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną
przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3. Ocenie podlegają następujące kryteria:
1) Kryteria Merytoryczne, tj.:
a) w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celów określonych
w Ogłoszeniu konkursowym
b) w jakim stopniu problem został zidentyfikowany i uzasadniony przez oferenta?
c) w jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu?
d) w jakim stopniu osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu
projektu, zmieni sytuację beneficjentów?
e) w jakim stopniu zakładane rezultaty możliwe są do osiągnięcia dzięki realizacji
zaplanowanych działań?
f) ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz rozliczenie otrzymanych środków.
2) Kryteria oceny wykonania budżetu, tj.:
a) na ile kalkulacja kosztów jest uzasadniona i spójna z planowanymi działaniami,
b) prawidłowość kwalifikacji kosztów,
c) przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie
dla kalkulacji kosztów, w tym wysokość przyjętych stawek jednostkowych, koszty
niekwalifikowalne), w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu
jego realizacji.
3) Kryteria oceny zasobów osobowych i rzeczowych, tj.:
a) doświadczenia oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych projektów
(merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia)
b) kwalifikacje kluczowych osób zaangażowanych w realizacje projektu.
c) wkład rzeczowy, w szczególności świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków, dysponowanie odpowiednią bazą lokalową, wyposażeniem oraz zasobami
materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania samodzielnie lub w partnerstwie.
4) Dodatkowe kryteria oceny dotyczące zadania: „Zapewnienie całodobowej opieki
i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom
częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej”:
a) doświadczenie oferenta przy realizacji przedmiotowego zadania. Pierwszeństwo mają
oferenci, którzy sprawują opiekę nad dziećmi, w związku z koniecznością
zapewnienia praw dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej zgodnie z wymogami
przepisów prawa, w tym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz Europejskiej Karty Praw Dziecka.
4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
5. podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są poprzez ELEKTRONICZNY
GERATOR.
6. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta
Częstochowy uchwały budżetowej na rok 2018.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej,
4) prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.
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4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie
z umową zadania.
5. Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania,
umowy pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a podmiotem składającym ofertę.
7. W przypadku innej kwoty dotacji niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest
złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane
w sposób czytelny i widoczny umieścić informację o treści: „Zadanie zostało
dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy”, „Publikacja została
wydana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy”. Taka
informacja powinna być zamieszczona np: w wydawanych w ramach zadania,
publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym na
stornie internetowej realizującego zadanie (jeśli takowa istnieje), jak i również
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę
lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, m.in. podczas organizowanych
spotkań, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miasto Częstochowy.
9. Podstawą realizacji zadań będzie umowa z wybranymi oferentami, której wzór stanowi
załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
10. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl
11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają
pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Częstochowy, tel. 34/3707-100.
12. Informacje dotyczące wypełniania ofert w Elektronicznym Generatorze udzielają pracownicy
referatu ekonomii społecznej Wydziału Polityki Społecznej, tel.: 34/3707-493, 34/3707-475 lub
e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl
13. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań.
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