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Gorzów Wlkp., dnia  31    marca 2014 r. 
             ZATWIERDZAM 

 

      WOJEWODA LUBUSKI 

                  

               Jerzy Ostrouch 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

dla organizacji pozarządowych 
 

o wsparcie realizacji zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2 obszarach: 

 

1. „Bezpieczeństwo w szkole”, który obejmuje następujące działania (wysokość środków finansowych na 

realizację zadania 100.000 zł): 

 Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka” - eliminacje 

powiatowe/miejskie poprzedzone muszą być cyklem spotkań profilaktycznych z dziećmi z grup 

„zerówkowych” z przedstawicielami Policji i wręczeniem wycinanek edukacyjnych.  Turniej 

powinien być dwuetapowy (eliminacje powiatowe i finał wojewódzki). Cele turnieju: 

kształtowanie zachowań chroniących życie i zdrowie, stwarzanie sytuacji dających możliwości 

bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami, utrwalanie wiedzy 

na temat bezpiecznego zachowania się przedszkolaka w sytuacjach zagrożeń, 

 Spotkania profilaktyczno-edukacyjne z uczniami klas I-IV szkół podstawowych. Spotkania muszą 

być realizowane przez dzielnicowych i specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej 

jednostek terenowych Policji. Zajęcia profilaktyczne muszą być połączone z przekazaniem 

materiałów prewencyjnych. 

 Zorganizowanie powiatowych i wojewódzkiego forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole. 

Głównym celem forów powinna być wymiana informacji na temat bezpieczeństwa na terenie 

placówek oświatowych oraz przekazanie procedur postępowania z wydarzeniem mającym 

znamiona przestępstwa (czynu karalnego) lub wykroczenia z udziałem nieletniego na terenie 

placówki oświatowej. W forach powinni uczestniczyć dyrektorzy i pedagodzy z placówek 

oświatowych Województwa Lubuskiego oraz specjaliści ds. nieletnich i prewencji kryminalnej 

komend powiatowych/miejskich Policji. 

 Konkurs na spot telewizyjny skierowany do gimnazjalistów Województwa Lubuskiego, którego 

celem powinno być popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania cyberprzemocy, 

kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska oraz zainspirowanie i zaktywizowanie 

środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów) w zakresie podejmowanych działań 

profilaktycznych w tym obszarze. Konkurs powinien mieć formułę jednoetapową (poziom 

wojewódzki), a jego przedmiotem powinno być stworzenie scenariusza oraz jednominutowego 

spotu telewizyjnego, który będzie motywował do zachowań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

cyberprzemocy. Konkurs powinien być poprzedzony spotkaniami profilaktycznymi 

przeprowadzonymi przez specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej Województwa 

Lubuskiego na terenie całego województwa. Podczas spotkań powinna być przekazywana wiedza 

dotycząca zjawiska cyberprzemocy oraz przestępstw cyberprzemocowych i form pomocy ofiarom 

tego zjawiska. 

 Konkurs na spot telewizyjny, którego przedmiotem będzie stworzenie 45 sekundowego spotu 

telewizyjnego tematycznie pokazującego zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków  

i możliwości pomocy osobie uzależnionej. Konkurs skierowany będzie do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Lubuskiego. Nagrodzone spoty wykorzystane 

powinny być jako materiał wyjściowy do zajęć profilaktycznych prowadzonych  

w szkołach. Idea konkursu powinna zostać rozpowszechniona w lubuskich środkach masowego 

przekazu i na stronach internetowych. Konkurs powinien być poprzedzony spotkaniami 

profilaktycznymi przeprowadzonymi przez specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej 
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Województwa Lubuskiego na terenie całego województwa. Podczas spotkań powinna być 

przekazywana wiedza dotycząca odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przepisów z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 Konkurs dla gimnazjalistów na prezentację multimedialną propagującą i pokazującą pozytywne 

formy kibicowania na stadionie oraz konkurs dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych na 

„Dekalog Przyjaznego Kibica” mówiący o prawidłowych zachowaniach podczas trwania imprez 

sportowych. Konkursy powinny zakończyć się imprezą profilaktyczną, podczas której zostaną 

zaprezentowane nagrodzone prace konkursowe oraz zostaną przekazane informacje dotyczące 

odpowiedzialności prawnej nieletnich podczas imprez masowych. 

 Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na monodram, którego celem będzie edukacja 

młodzieży w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym oraz promowanie 

alternatywnych działań w zakresie prewencji kryminalnej wśród młodzieży i ukierunkowanie jej 

działań na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych. Przedmiotem konkursu powinno być 

opracowanie scenariusza jednoosobowego przedstawienia teatralnego opartego na temacie: pomoc 

rówieśnikowi w sytuacji kryzysowej (uzależnienie od alkoholu i środków odurzających) oraz 

wykonanie scenografii i wystawienie monodramu. Konkurs powinien zostać zakończony 

przeglądem pokonkursowym i debatą specjalistów (psychoterapeuta) z młodzieżą na temat 

uzależnień.  

 

2. „Przemoc w rodzinie”, który obejmuje następujące działania (wysokość środków finansowych na 

realizację zadania 100.000 zł): 

 Zorganizowanie czterech powiatowych forów mających na celu zapoznanie się, integrację, 

wymianę informacji na temat kompetencji i powinności oraz ustalenie zasad i zacieśnianie 

współpracy na poziomie powiatu lokalnych służb i instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, Policja, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, 

sędziowie).  

 Przeprowadzenie czterech jednodniowych szkoleń interdyscyplinarnych dla przedstawicieli służb i 

instytucji dla przedstawicieli służb i instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej 

Karty” (pomoc społeczna, Policja, oświata, ochrona zdrowia). Tematem szkoleń powinno być 

doskonalenie i rozwój metod i form przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku 

lokalnym. Podczas szkoleń należy przeprowadzić zajęcia warsztatowe dotyczące opracowywania 

diagnoz na temat zjawiska przemocy w rodzinie (sytuacja rodzin) i jej skorelowanie z działaniami 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsztaty powinni prowadzić 

psychologowie i terapeuci. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać materiały szkoleniowe i 

certyfikaty. 

 Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Lubuskiego. Celem zajęć 

powinno być promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego, uwrażliwienie na problem 

przemocy w rodzinie oraz wskazanie możliwości jej przeciwdziałania. Podczas spotkań uczniowie 

powinni otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, broszury). Na zakończenie spotkań 

powinny być przeprowadzone ankiety ewaluacyjne. Po przeprowadzeniu spotkań profilaktycznych 

należy zorganizować konkurs na krótki film promujący pozytywne wzorce życia rodzinnego 

wolnego od przemocy. Celem konkursu powinno być nawiązanie do treści przekazanych podczas 

spotkań profilaktycznych. Laureaci konkursu powinni otrzymać nagrody rzeczowe i dyplomy.  

 Zorganizowanie spotkań indywidualnych oraz cykl pogadanek/warsztatów grupowych dla 

rodziców rodzin zagrożonych przemocą zawierających treści edukacyjne dotyczące specyfiki 

poszczególnych faz rozwoju dziecka, wyjaśnienia przyczyn jego zachowań na tych etapach, 

wynikających z nich problemów wychowawczych i sposobów rozwiązywania tych problemów bez 

uciekania się do sposobów represyjnych, a także prawa dziecka i wynikające z nich powinności 

rodziców, konsekwencje prawne i psychologiczne skutki stosowania przemocy wobec dzieci. 

Kandydatów do spotkań indywidualnych i grupowych powinni wskazać pedagodzy szkolni we 

współpracy z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej – w porozumieniu z 

przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych 

 

Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań – 200.000 zł 

(dwieście tysięcy złotych). 



 3 

 

Zasady przyznawania dotacji: 

 oferta o przyznanie dotacji, składana na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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 r. Nr 6, poz. 25), 

 organizacja, która ubiega się o dofinansowanie projektu jest zobowiązana do złożenia  

w terminie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z załącznikami: 

 aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 aktualną wersję statutu organizacji, 

 zaświadczenie o braku zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne  

i zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa., 

 pełnomocnictwo do składania oświadczeń i zwierania umów lub oświadczenie  

o udzielnym pełnomocnictwie zawarte w KRS, 

 każda organizacja może złożyć jedną ofertę, 

 kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

 współfinansowane będą oferty, które zostaną zaopiniowane pozytywnie przez Komisję 

Konkursową Wojewody Lubuskiego ds. rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, 

 oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów 

formalnych.   

 

Każda oferta powinna zawierać komplet załączników. 

Terminy i warunki realizacji zadań: 

Zadanie należy wykonać do 19 grudnia 2014 r.  

 

Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na ww. adres z 

dopiskiem „OFERTA RAZEM BEZPIECZNIEJ” – decyduje data stempla pocztowego. 

 

Termin, tryb i kryteria oceny ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni po upływie terminu składania ofert przez Komisję 

Konkursową Wojewody Lubuskiego ds. rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 możliwość realizacji zadania przez organizację, 

 przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania, 

 proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy których udziale organizacja 

będzie realizowała zadanie, 

 planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących   

z innych źródeł na realizację zadania, 

 doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 

 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

 ocenę realizacji zleconych zadań publicznych organizacji, które w latach poprzednich realizowały 

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania  

otrzymanych na ten cel środków,  

 preferowane będą projekty obejmujące zakresem działania obszar całego Województwa 

Lubuskiego oraz zakładające realizację wszystkich działań w obszarze, 

 promowanie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

Bezpieczniej”. 
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Zastrzega się, iż realizacja zadań przedstawionych w ofertach nie może być przeprowadzona 

odpłatnie przez osoby zatrudnione etatowo w organizacjach, pomimo, że statut dopuszcza taką 

możliwość. 

 

W 2013 r. Wojewoda Lubuski przekazał na realizację zadań programu „Razem bezpieczniej” 100.000 zł 

dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych: 

 
„Bezpieczeństwo w szkole” 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Kwota przyznana 

1 Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp. 80.000,00 zł 
2 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Góra 2.600,00 zł 
3 Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze 5.700,00 zł 
4 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. 11.700,00 zł 
 RAZEM 100.000,00 zł 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW  

w Gorzowie Wlkp. lub telefonicznie 95 720 49 47, 95 7115 504. 

 

 

 

 

Jerzy Ostrouch 


