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OFERTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU  
 

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” 

w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania 
standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE  
1. Nazwa podmiotu   
2. Forma organizacyjna   
3. NIP  
4. Numer KRS lub innego wła ściwego 
rejestru 

 

5. Regon   
6. Adres siedziby   
6.1. Województwo   
6.2. Miejs cowo ść  
6.3. Ulica   
6.4. Numer domu   
6.5. Numer lokalu   
6.6. Kod pocztowy   
6.7. Adres poczty elektronicznej   
6.8. Adres strony internetowej   
7. Osoba uprawniona do reprezentacji   
7.1. Imię  
7.2. Nazwisko   
7.3. Numer telefonu   
7.4. Adres poczty e lektronicznej   
8. Osoba do kontaktów roboczych   
 
Prosz ę uzupełni ć tabelę  w kolumnie „Opis” 
L.p.  Kryterium  Opis  

1. Zgodności działalności Partnera z 
celami partnerstwa  

 
 
 
 
 
 
 

2.  
Doświadczenie w realizacji zadań 
na rzecz rodzin z dziećmi i osób 
starszych 

 

 

3. Zasoby techniczne, rzeczowe 
(informacja o bazie lokalowej ) 
z położeniem nacisku na oferowane 
usługi zarówno w zakresie 
mieszkalnictwa, jak i usług doraźnych – 
przykładowo ośrodki wsparcia, 
mieszkania chronione, mieszkania 
treningowe, punkty konsultacyjno-
informacyjne, punkty wydawania 
żywności, odzieży itp.) 
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4.  Wkładu partnera w realizacj ę 
projektu - zasoby ludzkie- opis kadry, 
informacje o kwalifikacjach, 
zaangażowanie w realizację zadania, z 
położeniem nacisku na doświadczenie 
w pracy na rzecz rodzin z dziećmi i 
osób starszych. Ich doświadczenie w 
realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki): 

 
 
 
 
 
 
 

5. Sposób zarz ądzania: opis zasobów 
organizacyjnych z wyszczególnieniem 
ról, podziału zadań i obowiązków oraz 
wskazaniem sposobu koordynacji 
zadań. 
 

 

6.  
Zakres i trafno ść 
podejmowanych dotychczas 
działań: analiza 
zrealizowanych/będących w 
realizacji projektów 
skierowanych do rodzin z 
dziećmi i/lub osób starszych 
pod kątem ich charakteru, 
wielkości grupy docelowej, 
rozpiętości czasowej oraz 
zaangażowanych zasobów 
finansowych.  

 

 

7. Koncepcji realizacji poszczególnych 
działań przewidzianych do realizacji dla 
partnera projektu 

 
 
 
 
 
 
 

8.  
Rezultaty i sposób 
oddziaływania: zasadność 
podjętych działań poprzez 
wskazanie osiągniętych 
rezultatów, w szczególności 
ich trwałości i 
kompleksowości.  
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9. Doświadczenia w realizacji 
projektów /zada ń 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 

 

10.  Innowacy jność zaproponowanych 
rozwi ązań w obszarze działa ń 
projektowych.  

 
 
 
 
 
 
 

11. Proponowany zakres współpracy w 
zakresie przygotowania wniosku 
aplikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 

12. Rodzaju i wysoko ści kosztów 
ponoszonych na realizacj ę 
wymienionych zada ń w projekcie 

 

 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                                 ............................................... 
           miejsce i data                                                                              piecz ęć i podpisy osób 
                                                                                                              reprezentuj ących podmiot 
 
 
 


