
Zalacznik do uchwaly .~~??/2005
Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 10.01.2005 r.

Tresc ogloszenia

Zarzad Powiatu Poznanskiego
oglasza

na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z
pózno zm.) oraz Uchwaly nr X/72/IV2003 z dnia 26.08.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii

rozwiazywania problemów spolecznych powiatu poznanskiego 2002-2006,

otwarty konkurs ofert na realizacje zadan z zakresu pomocy spolecznej na 2005 rok.

Planowana kwota dotacji na 2005 rok: 100.000zl.
Wydatkiponiesione na dotacjez zakresupomocy spolecznejwynosily:

w 2003 r. - 75.000 zl,
w 2004 r. - 50.000 zl.

. Zadania szczególoweobejmuja:
dzialania dotyczace rozwiazywania problemów zwiazanych z ubóstwem, bezrobociem,
przemoca w rodzinie oraz dlugotrwalalub ciezka choroba,
dzialania majace na celu przywrócenie prawidlowego funkcjonowania, zapobieganie
rozpadowi rodzin, które znajduja sie w sytuacjikryzysowej,
walke ze stereotypem czlowieka starego, zapobieganie ubozeniu i wycofaniu z zycia
spolecznego,aktywizacjesrodowiskaseniorów oraz wsparcie dzialan samopomocowych,
zapobieganie wykluczeniu spolecznemu osób niepelnosprawnych, umozliwienie
pelnoprawnegouczestnictwaw zyciu spolecznym.

. Przy rozpatrywaniuofert uwzgledniasie w szczególnoscinastepujacekryteria:
znaczenie zadania dla realizowanychkierunków i celów;
dzialalnoscna rzecz mieszkancówpowiatu poznanskiego;
ocene mozliwosci realizacji zadania przez podmiot przy uwzglednieniu podanych
informacji;
innowacyjnoscproponowanychrozwiazan;
ocene przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji
do zakresu rzeczowych,kadrowych i finansowych srodkówwlasnych;
analizx i ocene wykonania zadan zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzglednieniem rzetelnosci i terminowosci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanychna ten cel srodków;
wysokosc srodków publicznych,które sa przeznaczonena realizacje zadania.

Warunkiem ubiegania sie o dofinansowaniezadan z zakresu pomocy spolecznej w 2005 roku jest
zlozenie oferty w terminie do dnia 14.02.2005 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan lubpoczta (decydujedata stempla pocztowego).
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Do oferty nalezy dolaczyc aktualny odpis z rejestru (wazny do 3 miesiecy od daty uzyskania)
oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub - w przypadku krótszej
dzialalnosci- za okres tej dzialalnosci.

o srodki moga ubiegac sie podmioty wskazane wart. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy spolecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pózno zmian), które zloza oferte
sporzadzona na formularzu zgodnie ze wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 30.06.2000r. (Dz. U. Nr 55 poz. 662), dostepnym w Zespole
Zdrowia, Polityki Spolecznej i Osób NiepelnosprawnychStarostwa Powiatowego(pok. 206) oraz
na stronie internetowejwww.bip.powiat.poznan.pl

Dodatkowe informacjeuzyskacmozna pod nr tel. 8410-533 lub 8410-556w godz. 9.00-15.00. .


