Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1
Aktywna integracja- konkursy horyzontalne
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9
Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna
integracja- konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na
konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy.
Więcej informacji o konkursie: https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/11813075-konkursnr-rpds-09-01-01-ip-02-02-387-20
Gmina Prusice ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie
następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.
I. Cel projektu: Promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania
szans na zatrudnienie w ramach aktywnego włączenia.
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. Usługi o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, m.in.:
- praca socjalna (jako element projektu);
- specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym (jako
element projektu);
- organizowanie i finansowanie uczestnictwa w świetlicach i klubach, o których mowa w
przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
- usługi społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnością (wyłącznie pod warunkiem, gdy
ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla
uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie, tłumacza, przewodnika osoby niewidomej);
- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów
zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera, coacha;
- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym
kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z
zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), mediatorów (wsparcie
uruchamiane wyłącznie w zakresie, w jakim ich zatrudnienie jest niezbędne, aby zapewnić
indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą oraz
bezdomnych;
- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub
wolontariuszy;

- organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym;
- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym
kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę;
- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym
kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;
- organizacja i finansowanie interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej (wyłącznie pod
warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i
kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności
życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy;
- organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w
zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i
aktywizację zawodową;
- organizacja i finansowanie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i
obywatelską (jako element projektu);
- kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych.
2.Usługi o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej
wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, m.in.:
- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej;
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej;
- praktyka zawodowa lub staż (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w
przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna);
- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez finansowanie zajęć (w zakresie
niefinansowanym przez PFRON);
- organizacja i finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową, w tym: trenera pracy,
doradcy zawodowego;
- prace społecznie użyteczne (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu
Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
- subsydiowane zatrudnienie;
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej
niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym
zatrudnieniem);
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
- zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera
pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
- skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów
zatrudnienia w ZAZ;
- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem
studiów wszystkich stopni), mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie zawodowe
(po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba
bezrobotna);
- kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub
umiejętności pożądanych na rynku pracy.

3.Usługi o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia,
dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, m.in.:
- skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z
nimi związanych;
- sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób pozostających lub
opuszczających pieczę zastępczą;
- organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. broker
edukacyjny, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne)
4.Usługi o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie
barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących
oddalenie od rynku pracy:
- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia;
- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w
przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla
osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii;
- sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub
zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Prusice przy realizacji zadań
obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w
przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług aktywnej integracji
adekwatne do specyfiki projektu, oraz dysponować odpowiednim potencjałem
osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe
osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze
społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań
określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji
o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym wraz z
ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te
mogą realizować w projektach.

e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do
podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe
osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze
społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań
określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usługami aktywnej
integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub
zdrowotnym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te
mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.
VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty
ogłoszenia naboru (tj. do dnia 12.05.2020 r.) na adres e-mail: d.len@prusice.pl (do
wiadomości prusice@prusice.pl) lub na adres: Gmina Prusice, Rynek 1, 55- 110 Prusice z
dopiskiem – „Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne”
Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pani Doroty
Leń – d.len@prusice.pl

BURMISTRZ
(-) Igor Bandrowicz

FORMULARZ
Nazwa instytucji/organizacji:
Adres:
Numer
KRS:
tel.:

email:
Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe
osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji.

Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w
pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera.

Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji wraz z
ich krótkim opisem.

Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą
realizować w projektach.

Data :
Podpis i pieczęć:
Załącznik nr 1

