
^- P ^ ^ i S T R Z O P O C Z N A 
...jmiejsksi) '6-'̂ 0n Opoczno 

tel. (iJ-44i 7J 3i H 
Na poustauic art. I3 i M usta\\ / dnia 24 kuielnia 2003 roku o d/.ialalnosci po/\lku piihliczncgo i o uoloiilariacic y.l. Dz. 
U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). art. 4' usi. I i 2 uslawy / dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wNchowaii iu w trzezwosci 
i przeciud/ialaniu alkohoH/mowi {j.l. Dz. I!, z 2015 roku po/. 1286 zc zm.). Uch\\al\r XV/133 I.5 Rad> Miciskicj 
\ Opoc/nic / dnia 27 listopada 2015 roku w sprauic pr/\jccia ..(jminncgo i'rogramu Protllakl\ki i Ro/ \ \ ia/ \uania 
Problcniow .-\lkoln)lo\\\ch dia <imin> Opoczno na 2016 rok" ora/ ..(jniinncgo Prograinu Przcciudziatania Narkonianii dla 
Gmin> Opoczno na 2016 rok" oraz I'chwah Nr X \  134 15 kad\j u Opocznic z dnia 27 listopada 2015 roku 
u sprawic pr/\iccia ..Roczncgo Prograinu Wsp6tprac\v Opoczno z organi/acjami pozarzado\s\mi ora/ podmiotami 
prouadzijc\mi dzialalnosc poAlku publicziicgo na rok 2016" 

B U R M I S T R Z O P O C Z N A 
oglasza ot\vart\s oierl na realizacjt^ zacUiii w zakresie 
przecmd/ialania u/ale/nieniom i patologiom spolec/nym 

\h 
Gmitiitego Programu Projllaktyki i Rozwiqzyn'aiiia Prohlemdw Alkoholowych na rok 2016 

I. Rod/ai zadania i wvsokosc srodkow finansowvch pr/c/naczonvch na realizacje 
zadania. 

Zadanic I 
Z\\i\'kszenic dost^pnoscipomocy lerapeutycznej i rehabililacy/ne/ dla osob iira/ciniomch od 
alkoholu. 

1. Wspicranie dzialalnosei Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania informaeji 
i ponioey rodzinom zagrozonym i dotkni^'hm problemanii alkoholizmu, narkonianii 
i przemocy domovej z terenu miasta i obszarow wiejskich gminy Opoczno. 

Planowana kwota na rok 2016 wynosi 1 l.OOOzl i zostanie przekazana na konto oterenta po 
podpisaniu umow}' w 4 transzach do korica 2016 roku. 
W 2015 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 11 .OOOzl. 

2. Prowadzenie zaj^e wykraczajqcyeh poza zakres podstawowe^o programu 
terapeut} cznego lub zaĵ 'C w programie „after care" - prowadzenie dodatkowych 
zaj^c z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osob 
uzaleznionych. 

Planowana kwota na rok 2016 wynosi 2.500zt i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do konca 2016 roku. 
W 2015 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwol^ w wysokosci 2.500zl. 

3. Wspolpraca z plaeowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych 
i wspoluzale/nionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad 
indywidualnych i prowadzenia zajvc terapeut> cznyeh lecznictwa odwykowego 
wykraczajqcyeh poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zadanic bt '̂dzie realizowane poprzez nast^;p^i^^'^ dzialania: 
A) Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osob uzaleznionych. 
Planowana kwota na rok 2016 wynosi 6.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2016 roku. 
W 2015 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwottj' w wysokosci 6.OOOzl. 

B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionyeh. 
Planowana kwota na rok 2016 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy do konca 2016 roku. 
W 2015 roku na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. 



Zadanie II 
Lctielanie rodzinom. \v klorych wystt^pujq problemy alkoholoMC. pomocy psychospolecznej 
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq \v rodzinic. 

1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeut> cznych dla ofiar 
przemocy domowej. 

Planowana kwota na rok 2016 wynosi 2.500/1 i zostanie przekazana na konto oterenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do konca 2016 roku. 
W 2015 roku na w>konanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 2.700zt. 

2. Wspieranie biez!)cej dzialalnosei swietlic opiekunezo - wychowawczych, 
socjoterapeutycznych i srodowiskowych zlokalizowanyeh w rejonie Paratli 
Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie, 

Planowana na rok 2016 kwota wynosi 4.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umow\ transzach do konca 2016 roku. 
W roku 2015 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ 8.OOOzl. 

3. Swiadczenie nieodplatnych using dla mieszkancow gminy Opoczno z zakresu porad 
psychologicznych i prawnyeh, pomoey terapeutA cznej i socjalnej oraz 
przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

Planowana na rok 2016 kwota w>"nosi 6.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do konca 2016 roku. 
W roku 2015 na w\konanie tego zadania przeznaczono kwot^ w w\sokosci 6.OOOzl. 

4. Wspieranie biezijcej dzialalnosei Placowek Wsparcia D/.iennego prowadzonych 
w formic opiekuhezej, w t\ kol zainteresowan, swietlic, klubow i ognisk 
wychowawczych, zlokalizowanyeh: 

A) w rejonie placu Kilihskiego w Opocznie. 
Planowana kwota na 2016 rok wynosi 68.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 4 transzach do konca 2016 roku. 
W roku 2015 na realizacjt; tego zadania przekazano kwoti^ w wysokosci 68.OOOzl. 

B) w rejonie Zespolu Szkol Samorz:|dowych Nr 3 im. Henry ka Sienkiewicza 
w Opocznie. 

Planowana kwota na 2016 rok wynosi 20.000zl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umow\ 4 transzach do konca 2016 roku. 
W roku 2015 na realizacje tego zadania przekazano kwot^ w wjsokosci 28.OOOzl. 

5. Organizacja obozu terapeutycznego dla osob uzaleznionych od alkoholu, osob 
wspoluzaleznionyeh oraz ich rodzin, tzw. psyehoterapia wyjazdowa. 

Ptanowana kwota na 2016 rok wynosi 5.500zf i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2016 roku. 

W roku 2015 na realizacjt^ tego zadania przekazano kwote w w\sokosci 5.OOOzl. 

Zadanie III 
Prowadzenie profduktycznej dzialalnosei informaeyjnej i ediikaeyjnej w zakresie 
rozw'iqzywania prohlemdw alkoholowych i przcciwdzialania narkonianii. a w szcze^dlnosci 
dla dzieci i ndodziezy. w lym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sporlowych. a lakze dzialan 



na rzecz dozywiania dzieci iiczestniczqcych w pozalekcyjnych proy,ramach opiekunezo -
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

1. Organizacja zaĵ 'c sportowych i plast>cznych o charakterze profilakt>cznym, 
promuj^cyeh trzczwy i bezpieczny sposob spydzania wolncgo czasu, skierowany do 
dzieci i miodziezy realizuj^cej obowi^zek szkolny. 

Planowana na rok 2016 kwota wynosi 10.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2016 roku. 
W roku 2015 na realizacje tego zadania przekazano kwott^ w wysokosci 10.OOOzl. 

2. Prowadzenie w okresie wakacyjnym zaĵ 'c profilaktA cznych w zakresie 
przcciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacja' ^^j^^ sportowych 
uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapeutow dla 
dzieci i miodziezy z terenu gminy Opoczno. 

Planowana na rok 2016 kwota wynosi T.OOOzl. i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2016 roku. 

W roku 2015 na realizacje tego zadania przekazano kwot? w wysokosci 6.OOOzl. 

Zadanie IV 
Wspoma^anie dzialalnosei instylucji. stowarzyszeh i osob fizycznych. sluzqcej rozwiqzywaniu 
prohlemdw alkoholowych. 
I. Wspieranie organizaeji pozarzijdowych, stowarzyszeh, ktore zgodnie ze swoim 

statutem realizuj^ szczegolowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiijzywania 
problemow uzaleznieh, a w szczegolnosci realizuj^ program reintegracji spolecznej 
osob uzaleznionych od alkoholu prowadzonych w klubach abstynenckich. 

Planowana na rok 2016 kwota w\nosi 27.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 5 transzach do konca 2016 roku. 

W roku 2015 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 25.000zl. 

If. Zasadv prz^znawania dotacji. 
1. W otwart\ konkursie ofert mog^ uczestnicz\ organizacje pozarz^dowe oraz podmiot\ 

wyniienione w art. 3 usl. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosei pozytku 
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Zlozenie oferty nic jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3. Dotacja zostanie prz}znana podmiotom w\lonionym w drodze w\boru 

najkorz\stniejszych ofert przez Komisje Konkursow^ i podj^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

4. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w7w ustawy po podpisaniu umow 
z wylonionymi oferentami. 

5. Ziecenie realizacji zadaii publicznych nastqpi: 
1) w tr>bie powierzenia wraz z udzielenicm dotacji na finansowanie ich realizacji - dotyczy 

prowadzenia Placowek Wsparcia Dziennego: 
2) w tr>bie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji -

dotyczy pozostalych zadaii. 
6. Wyniagany minimalny wklad finansowy Oferenta (rozumiany jako srodki tinansowe 

wlasne lub srodki pochodz^ce z innych zrodel przyznane na realizacji; zadania 
publicznego bedijcego przedmiotcm oglaszanego konkursu ofert) wjnosi 10% kwot\ 
wnioskowanej dotacji. 



7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejsz\ch otert i ogtoszeniu wynikow otwartego 
konkursu ofert z kazd^ tonion^ organizacja pozarzadowa lub podmioteni 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie zostanie 
zawarta umowa. na podstawic ktorej zleconc zostanie w\konanie zadania publicznego. 
Wylonione podmioty zobowi^zuj^ sit; do wykonania zadania publicznego \e i na 
zasadach okreslonych w umowie. a Burmistrz Opoczna zobowiijzuje si^ do przekazania 
dotacji na realizacje zadania. 

8. Umowy z wybranymi oferentami /ostanq podpisane po uehwaleniu przez Radv 
Miejskq w Opocznie bud/ctu Gminy Opoczno na 2016 rok. 

III. Termin i warunki realizacii zadari. 

Zadanic I: 
1. Zadania 1. 2 i 3 b^d^ realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. 
2. Zadania beda realizowane dla doroslych mioszkaiicow gminy Opoczno. tj. osob 

uzaleznionych od alkoholu. osob wspoluzaleznionyeh oraz ich rodzin. 
3. Zadania bedcj realizowane przcz osob> posiadajijce kwalitlkacje do realizacji programow 

rehabilitacyjnych z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od alkoholu 
i interwenc>jno - mot_\\\ac\jnego dla osob z problemem alkoholowym. 

4. Zadania b^d^ obejmowac realizacje programow wspierajac\ch proces zdrowienia osob 
uzaleznionych od alkoholu. 

Zadanie H: 
1. Zadania 1. 2. 3. 4 i 5 bed̂  realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 

roku. 
2. Zadania 1. 3 i 5 bedq realizowane dla doroslych mieszkancow gmin\. tj. osob 

uzaleznionych od alkoholu. wspoluzaleznionyeh oraz ich rodzin. 
3. Zadania 2 i 4 bed^ realizowane dla dzieci i miodziezy wywodzqcej sie z rodzin 

dysfunkc\jnych. patologicznych. niewydolnych wychowawczo. z problemem 
alkoholowym z terenu gminy Opoczno. 

4. W ramach Zadania 2 dzieci bydi) mialy zapewnion^ pomoc w odrabianiu lekcji. 
organizacje czasu wolncgo i rozwoj zainteresowan oraz posilek dostosowany do por\a 
i czasu pobytu w swietlicy. 

5. W ramach Zadania 4 dzieci b^&4 mialy zapewniona opieke i wychowanie. organizacje 
czasu wolncgo. zabaw i zajec sportowych. warunki do rozwoju zainteresowan oraz 
posilek dostosowan\o pory dnia i czasu przeb\a w placowce. 

6. Programy wymagajace udzialu specjalistow bed^ realizowane przez osoby posiadajqce 
kwalitlkacje do ich realizacji zgodnie z zakresem mer>1or\'Cznym. 

Zadanie III: 
1. Zadania 1 i 2 bed^ realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. 
2. Zadania 1 i 2 bed^ realizowane dla dzieci i miodziezy szkolnej z terenu gminy Opoczno. 
3. Program) wymagajace udzialu specjalistow bedq realizowane przez osob\e 

kwalitlkacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytoryczn) m. 

Zadanie IV: 
1. Zadanie 1 bedzie realizowane od dnia podpisania umowA- do 31 grudnia 2016 roku. 
2. Zadanie 1 bedzie realizowane dla doroslych mieszkancow gminy Opoczno uzaleznionych 

od alkoholu. osob wsp61uzaleznion\ch jak rowniez dla dzieci i miodziezy dotknietych 
tym problemem. 



3. W ramach Zadania 1 b^dq prowadzone takic dzialania jak: terapia grupowa oraz 
indywidualna dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionyeh. wyjazdy na mityngi 
i spotkania trzezwosciowe. organizacja forum trzezwosciowego oraz roznego rodzaju 
imprez okolicznosciowych. a przede wszystkim propagowanie idei trzezwosci oraz 
zdrowego stylu zycia w spolecznosci lokalnej. 

4. Programy wymagajace udzialu specjalistow b^dq realizowane przez osoby posiadajqce 
kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. 

IV. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporzqdzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowcgo v\zoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknietej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - ,,Gminny Program Profilakt> ki 
i Ro/wi^/ywania Problemow Alkoholowych na rok 2016". 

3. Do oferty nalezy dolqczyc: 
1) kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego z potwierdzeniem jcj zgodnosci 

z or>ginalem lub odpowiednio wyciqg z evvidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce 
status prawn\a i umocowanie osob go reprezentujqcych (wazne do 3 miesiecv od 
datv wvstawienia). 

2) kopie statutu w przypadku wystqpienia zmian w 2015 roku. 
3) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosei oferenta w 2015 roku. 
4) sprawozdanie fmansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. 

informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizaeji nie majacych obowiazku 
prowadzenia ksiqg rachunkowych - inne dokument) poswiadczajqce s\tuacje majqtkowq 
i tlnansowq oferenta za 2015 rok. 

5) oswiadczenia: 
a) o realizacji zadania przez osoby posiadajqce odpowiednie kwalifikacji. niezbedne do jego 

reahzacji. 
b) o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo zadanie. 
c) o nie osiqganiu zysku przy realizacji zadania. 
6) dla podmiotow prowadzqcych dzialalnosc odplatnq - oswiadczcnie. ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala sie dzialalnosciq gospodarczq (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosei pozytku publicznego i o wolontariacie). 

7) umowe partnerskq lub oswiadczenie partnera w prz\padku zlozenia oferty wspolnej. 
4. Ofertv nalezv skladac u nieprzekraczalnvm terminie do dnia 3 lutetzo 2016 roku do 

godz. 11:00 w sekretariacie Urzedu Miejskieuo w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

5. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 3 lutego 2016 roku o godz. 14:00 na sali Urzedu Stanu 
Cywilnego Urzedu Miejskiego w Opocznie. ui. Staromiejska 6. 

6. Szczegolowe informacje dot\czqce konkursu wraz z tormularzem ofert\j 
dost^pne sq w Biuletynie Informaeji Publicznej. na stronie internetowej Urzedu 
Miejskiego w Opocznie w^w.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 



V. Tr \ i kr\a stosowane przv >vvbor/e ofert. 

1. Oferty h^d^ oceniane w dwoch etapach obejmujqcych ocen^ formainq i merytorycznq. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez komisJe konkursowa 

powolanq Zarzqdzeniem Burmistrza Opoczna. Ostatcczna decyzjc o wyborze ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostatcczna i nie przysluguje od niej odw olanie. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 3 lutego 2016 roku 
w oparciu o nastepujace kryteria: 

1) terminowosci zlozenia oferty. 
2) ocena cz\t skladajqcy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie. 
3) kompletnosc i poprawnosc sporzadzenia ofertv. 
4) ocena czy cele statutowe podmiotu sq zbiezne z zadaniem okreslonvm w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Do oceny merytorycznej zoslanq dopuszczone ofertv kompletne pod wzgl^dem 

formalnym. Oferty ziozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony w ogloszeniu. nie 
spelniajqce innvch wymogow formalnyeh nie beda rozpatrywane. Nie przewiduje sie 
mozhwosci uzupelniania zlozonych ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny merytorycznej 
uzyskajq mniej niz 65 punktow zostanq odrzucone. 

5. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 7 dni roboczvch od terminu 
dokonania oceny formalnej w oparciu o na.stepujqce kryteria: 

1) ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie oferenta oraz kwaliUkacje 
osob przy udziale ktoryeh realizowane bedzie zadanie - 20 pkt. 

2) ocena przedstawionej kalkulacji koszt6w realizacji zadania - 20 pkt 
3) wysokosc srodkow vvlasnvch wykazanvch przez oferenta w stosunku do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacje zadania - 20 pkt. 
4) planowany wklad rzeczowy i osobowy, w tym swiadczenie vvolonlariusz) i praca 

spoleczna czlonkow - 20 pkt. 
5) ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
7. Zastrzega sie prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 
8. Wyniki konkursu zamieszczone zostana na stronie w Biuletynie informaeji Publicznej 

www.bi]•)• opoczno.pi oraz na tablicy ogloszeh Urzedu Miejskiego vv Opocznie. 


