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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako lider projektu systemowego działając 
w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się 
o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 
w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie pracy z rodziną 
z dzieckiem i pomocy osobą starszym oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w gminie. 
 

ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu: 
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i i ntegracji społecznej”  

Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdra żania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania 
instytucji pomocy i integracji społecznej” 

 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych 

i gospodarczych w rozumieniu art. 5 pkt.7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). 

  
I. Cel partnerstwa i zadania partnera: 

1. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie z dziećmi oraz 
osobom starszym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej interwencji, pracy 
socjalnej, poradnictwa i usług na rzecz ww. grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W ramach projektu przewiduje się, że partner będzie odpowiedzialny za 
następujące działania: 

- uczestnictwo przy przygotowaniu i realizacji projektu systemowego promującego standardy 
usług na rzecz ww. grup tematycznych, 

- udział w przygotowaniu i wdrażaniu narzędzi, który będą zapobiegały występowania 
zjawiska wykluczenia społecznego wśród ww. grup. 

2. Wnioskodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym partnerem w ww. obszarze. 
3. Liderem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. 

II. Oferty składane przez potencjalnych partnerów p owinny zawiera ć: 
1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa. 
2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, 

techniczne). 
3. Prezentację koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla 

partnera projektu. 
4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych 

zadań w projekcie. 
5. Przedstawienie sposobu osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu. 
6. Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów  

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (znajomość problematyki i działalności 
związanej z monitoringiem i ewaluacją projektów) z uwzględnieniem zakładanych celów, 
działań, rezultatów i budżetów pozostających  w dyspozycji oferenta. 

7. Wskazanie innowacyjności zaproponowanych rozwiązań w obszarze działań projektowych. 
8. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego. 

 
III. Wraz z wypełnion ą ofert ą zgłoszenia partnera do projektu stanowi ącą załącznik nr 1 do 
ogłoszenia nale ży przedło żyć: 

1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go 
reprezentujących. 

2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-
prawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urząd Skarbowy. 

3. Statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek 
zysków i strat, informacja dodatkowa) – w przypadku prawnego obowiązku ich posiadania, 

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 
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IV. Przy wyborze partnera oceniane b ędą w szczególno ści: 
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu. 
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w szczególności  

w obszarze bezdomności. 
4. Proponowany zakres współpracy z wnioskodawcą w trakcie przygotowania projektu. 
5. Innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w obszarze działań projektowych. 
6. Znajomość zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:  
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku  
z dopiskiem: „Oferta dotycz ąca Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usłu g pomocy 
i integracji społecznej” Zadanie 2 – „Działania w z akresie wdra żania standardów pracy 
socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i inte gracji społecznej” w nieprzekraczalnym 
terminie do 27.12.2011r. do godziny 12.00. 
2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

- złożenia po terminie, 
- wycofania przez oferenta, 
- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie. 

  
VII. Ogłaszaj ący nabór zastrzega sobie prawo do: 
1.Wyboru jednego partnera do wspólnej realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów 
usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 2 – „ Działania w zakresie wdra żania 
standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytu cji pomocy i integracji społecznej” 
2.Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania. 
3.Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 
 
 

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 /-/ 
 mgr Andrzej Barszcz 

 
 
 
Radomsko, dn. 05.12.2011 r. 


