
Zalacznik do uchwaly 41~1.I2006
Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia ...t1.',..P..1 2006 r.

Ogloszenie

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,

Zarzad Powiatu Poznanskiego oglasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadan z zakresu pomocy spolecznej na 2006 rok.

Planowana kwota dotacji na 2006 rok: 150.000zl.
Wydatki poniesione na dotacje z zakresu pomocy spolecznej wynosily:

w 2005 r. - 100.000 zl,
w 2004 r. - 50.000 zl.

. Zadaniaszczególoweobejmuja:
dzialania dotyczace rozwiazywania problemów zwiazanych z ubóstwem, bezrobociem,
przemocaw 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,aktywizacjesrodowiskasenioróworaz wsparciedzialan samopomocowych,
zapobieganie wykluczeniu spolecznemu osób niepelnosprawnych, umozliwienie
pelnoprawnegouczestnictwaw zyciu spolecznym.

. Przy rozpatrywaniuofert uwzgledniasie w szczególnoscinastepujacekryteria:
znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów;
dzialalnosc na rzecz mieszkanców powiatu poznanskiego;
ocene mozliwosci realizacji zadania przez podmiot przy uwzglednieniu podanych
informacji;
innowacyjnosc proponowanych rozwiazan;
ocene przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji
do zakresu rzeczowych, kadrowych i finansowych srodków wlasnych;
analize i ocene wykonania zadan zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzglednieniem rzetelnosci i terminowosci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel srodków;
wysokosc srodków publicznych, które sa przeznaczone na realizacje zadania.

Oferty nalezy skladac pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamknietej kopercie
opatrzonej adresem oferenta (pieczecia oferenta) z dopiskiem "Konkurs na realizacje zadan z
pomocy spolecznej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2006 r. do godz. 16.00 w
Kancelarii pok. 002 na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznan.



Oferta przeslana Poczta Polska lub poczta kurierska bedzie traktowanajako zlozona w terminie,
jezeli zostanie dostarczona do siedziby organu oglaszajacego konkurs w pok. nr 002 do dnia
20.02.2006r. do godz. 16.00.

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
sporzadzonana formularzu zgodnie ze wzorem okreslonymw RozporzadzeniuMinistra Polityki
Spolecznej z dnia 8.03.2005 r. w sprawie okreslenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
(Dz. U. Nr 44 poz. 427), dostepnym w Zespole Zdrowia, Polityki Spolecznej i Osób
Niepelnosprawnych Starostwa Powiatowego (pok. 206) oraz na stronie internetowej
www.powiatpoznan.pl.

Dodatkowe informacje uzyskac mozna pod nr tel. 061 8410-657 lub 0618410-533 w godz.
9.00-15.00.


