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Ośrodka Pomocy Społecznej
wszyscy w woj. opolskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty
konkurs ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia
dziecka i rodziny w gminie.
Do konkursu mogą przystąpić gminy, organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), które podejmują
działania określone w ww. Programie na rzecz tworzenia, odbudowywania lub
podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych organizujących
zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym). Program zakłada realizację następujących
zadań:
- doposażenia placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego,
klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych,
- zorganizowania wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych
tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny,
- organizowania imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci
i rodziców,
- zorganizowania posiłków podczas zajęć w placówce.
Kwota dofinansowania dla placówki świetlicowej/ogniska/klubu wynosi 40 000 zł.
Dotacja MPiPS nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację
zadania, tzn. pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy – finansowy lub
osobowy. MPiPS dofinansuje maksymalnie 20 najwyżej ocenionych ofert zgłoszonych
z terenu całego kraju.
O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty, które w realizacji zadań objętych
konkursem współpracują z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji
programów rynku pracy.
Udokumentowana oferta samorządu gminy, organizacji społecznej lub podmiotu
uprawnionego wyszczególnionego w cyt. ustawie musi zostać zaopiniowana przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o składanie kompletnych ofert
zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania

tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz. 25), do ROPS w Opolu w nieprzekraczalnym
terminie do 31 maja br. (liczy się data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:
 prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu),
 oświadczenie o współpracy z powiatowym urzędem pracy potwierdzające
udział
świetlicy/ogniska/klubu
z
programem
socjoterapeutycznym
w programach rynku pracy (jako miejsca pracy, stażu lub prac społecznie
użytecznych dla osób bezrobotnych),
 oświadczenie o utrzymaniu działalności w wybranej placówce wsparcia
dziennego, co najmniej przez rok od rozliczenia przyznanej dotacji,
 regulamin świetlicy,
 program świetlicy (liczba uczestników, działalność świetlicy, realizowany
program z uwzględnieniem działań socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży),
 dodatkowo w odniesieniu do organizacji pozarządowej:
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru sądowego (KRS) lub
inne dokumenty określające status oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących,
- aktualny statut,
- sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedzający złożenie oferty. W przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – sprawozdanie merytoryczne za okres od
rejestracji do dnia ogłoszenia konkursu,
- sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający złożenie oferty (bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) - z wyłączeniem
kościelnych osób prawnych.
Wzór oferty konkursowej 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  Otwarty konkurs ofert w ramach
Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie).
Na ww. stronie internetowej dostępne jest również ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
oraz Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie
w latach 2011-2015.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród funkcjonujących
na terenie Państwa Gminy organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów
zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, które zgodnie z zasadami
konkursu, również mogą wziąć w nim udział.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel.
77 44 15 250 wew. 29.
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