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Ośrodka Pomocy Społecznej
wszyscy w woj. opolskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs
na doposażenie projektów nowych placówek świetlicowych o charakterze
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, pt.: „Samorząd gminy dzieciom – nowe
świetlice i kluby” w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku
gminnym” w 2010 r.
Do konkursu przystąpić mogą gminy (wiejskie, wiejsko – miejskie, miasta) oraz
organizacje społeczne, które w 2010 r.:
 uruchomią
nową
placówkę
świetlicową
(klub)
z
programem
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży,
lub
 rozszerzą działalność placówki świetlicowej w zakresie realizacji programu
socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży, w tym przystąpią do realizacji
programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży, ewentualnie tylko dla
dzieci lub tylko dla młodzieży w już istniejącej tego typu placówce
świetlicowej (klubie), np. w świetlicy środowiskowej uruchomionej w latach
ubiegłych.
Kwota dofinansowania dla takiej placówki świetlicowej/klubu wynosi 10 000 zł.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje maksymalnie 5 najlepszych placówek
świetlicowych o charakterze socjoterapeutycznym w województwie.
O dofinansowanie ubiegać się mogą samorządy gminne i organizacje pozarządowe
rozwijające w gminach działalność o charakterze socjoterapeutycznym w nowej placówce
świetlicowej (klubie) na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych we współpracy
z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji programów rynku pracy.
Udokumentowany wniosek samorządu gminy lub organizacji społecznej
o przyznanie dofinansowania w kwocie 10 000 zł musi zostać zaopiniowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o składanie kompletnych wniosków do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w nieprzekraczalnym terminie
do 9 kwietnia br.
Wniosek konkursowy winien zawierać następujące załączniki:
 potwierdzenie udziału świetlicy/klubu z programem socjoterapeutycznym w programach
rynku pracy (będącej miejscem pracy, stażu lub prac społecznie użytecznych dla osób
bezrobotnych) powiatowego urzędu pracy,

 oświadczenie wnioskodawcy o utrzymaniu działalności w placówce świetlicowej przez co
najmniej 12 miesięcy, licząc od daty akceptacji sprawozdania końcowego przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej,
 regulamin świetlicy,
 program świetlicy (liczba uczestników, działalność świetlicy, realizowany w niej program
z uwzględnieniem działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży),
 w przypadku organizacji społecznej - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
(zgodny ze stanem faktycznym dokument potwierdzający status prawny organizatora
świetlicy i umocowanie prawne osób go reprezentujących).

Wniosek konkursowy wraz z informacjami i wymaganymi załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej ROPS w Opolu pod adresem www.rops-opole.pl (w zakładce
Aktualności oraz w zakładce Referat Pomocy i Integracji Społecznej  Informacje
o konkursach  Zasady konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
doposażenie nowych placówek świetlicowych w ramach zadań programowych „Świetlica,
Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w 2010 r.).
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród funkcjonujących
na terenie Państwa Gminy organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadami
konkursu, również mogą składać wnioski o dofinansowanie utworzenia nowej
świetlicy/klubu o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel.
77 44 15 250 wew. 29.
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