
Gorzow Wlkp., d n i a * : . marca 2012 r.
ZATWIERDZAM

Wojewoda Lubuski

dnia ..Sr: marca 2

WOJEWODA LUBUSKI
na pocJ^taw e art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

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

ogtasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarzqdowych

o wsparcie realizacji zadan w ramach rzadowego programu ograniczania przest^pczosci
i aspolecznych zachowan ,,Razem bezpieczniej",

obejmujacych nast^pujace obszary:

1. ..Bezpieczenstwo w szkole" - (kwota przyznana na zadanie z tego obszaru - 100 000 zt).
Preferowane bqdq projekty zawierajqce nastqpujqce zadania:
> prowadzenie w szkolach warsztatow, spotkan edukacyjnych, ukierunkowanych na

wyeliminowanie patologii wsrod dzieci i mtodziezy (przemoc i agresja oraz uzaleznienia)
rowniez poprzez sztuk^ i sport,

> prowadzenie warsztatow i szkoleri, celem podniesienia wiedzy i umiej^tnosci osob
prowadz^cych zaj^cia z dziecmi i mtodziezy (poznanie metod i technik wlasciwej
komunikacji z dziecmi i mtodziezq),

> organizacja konkursow, ktorych celem b^dzie popularyzowanie wiedzy na temat
przeciwdzialania cyberprzemocy,

> edukowanie dzieci i mlodziezy w zakresie zachowania zasad bezpieczeristwa poprzez
pogadanki, warsztaty i turnieje wiedzy.

2. ..Ochrona Dziedzictwa Narodowego" - (kwota przyznana na zadanie z tego obszaru -
JOO.OOOzf).

Preferowane bqdq projekty zawierajqce nastqpujqce zadania:
> rozwoj wspoipracy mi^dzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo dobr kultury,
> podejmowanie mi^dzyinstytucjonalnych skoordynowanych inicjatyw w celu ochrony

zabytkow, inspekcje i kontrole obiektow ze zgromadzonymi dobrami kultury,
> rejestracja zabytkow wraz z dokumentacjq fotograficznq i opisowq,
> organizacja konkursow, majqcych na celu podniesienie swiadomosci dzieci i mtodziezy

w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, a tym samym dbalosci i ochrony zabytkow
oraz dobr kultury narodowej,

> organizacja konferencji i dziatah promocyjnych o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

tqczna wartosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjq ww. zadan - 200 000 zl
(dwiescietysiqcyzto tych)



Zasady przyznawania dotacji:
> oferta o przyznanie dotacji, skladana na podstawie przepisow ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536) powinna bye sporzqdzona wg wzoru stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania [Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

> organizacja, ktora ubiega sie^ o dofinansowanie projektu jest zobowiqzana do zlozenia
w terminie prawidtowo wypelnionego wniosku wraz z zalqcznikami:
• aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sqdowego,
• aktualnq wersje^ statutu organizacji,
• opinia wtasciwego samorzqdu terytorialnego, wg zakresu dziatania,
• zaswiadczenie o braku zalegtosci w ptatnosciach skladek na ubezpieczenie spoieczne

i zobowi^zan podatkowych wobec Skarbu Paristwa.,
• pelnomocnictwo do skladania oswiadczeri i zwierania umow lub oswiadczenie

o udzielnym pelnomocnictwie zawarte w KRS,
> kazda organizacja moze ztozyc jeden wniosek w kazdym obszarze,
> kopie dokumentow muszq bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem,
> wspotfinansowane be_dq projekty, ktore zostanq zaopiniowane pozytywnie przez Komisj^

Konkursowq Wojewody Lubuskiego ds. rz^dowego programu ograniczania przest^pczosci
i aspotecznych zachowan ,,Razem bezpieczniej",

> oferty sporzqdzone wadliwie, bqdz niekompletne nie b^d^ rozpatrywane ze wzgl^dow
formalnych.

Kazdy wniosek powinien zawierac komplet zatqcznikow.
Terminy i warunki realizacji zadan:
Zadanie nalezy wykonac do 14 grudnia 2012 r.

Terrain skladania ofert:
Oferty nalezy sktadac w terminie 21 dni od dnia ukazania siq ogtoszenia. w sekretariacie
Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Lubuskiego Urzqdu Wojewodzkiego
w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzow Wlkp., lub przeslac pocztq na ww. adres
z dopiskiem ,,OFERTA RAZEM BEZPIECZNIEJ" - decyduje data stempla pocztowego.

Terrain, tryb i kryteria oceny ofert:
Oferty zostanq rozpatrzone w terminie 30 dni po uplywie terminu skladania ofert przez Komisj^
Konkursowq Wojewody Lubuskiego ds. rzqdowego programu ograniczania przest^pczosci
i aspolecznych zachowan ,,Razem bezpieczniej", biorqc pod uwag^ nast^pujqce kryteria:

• mozliwosc realizacji zadania przez podmiot,
• przedstawion^ kalkulacj^ kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,
• proponowanq jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy ktorych udziale

organizacja b^dzie realizowala zadanie,
• planowany przez organizacja udziat srodkow wlasnych lub srodkpw pochodzqcych

z innych zrodel na realizacj^ zadania,
• doswiadczenie w realizacji podobnych zadan,
• wktad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracq spoteczna cztonkow.
• ocene^ realizacji zleconych zadan publicznych organizacji, ktore w latach poprzednich

realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwage^ rzetelnosc i terminowosc oraz
sposob rozliczania otrzymanych na ten eel srodkow,

• preferowane bqdq projekty obejmujqce zakresem dzialania obszar calego Wojewodztwa
Lubuskiego,

• promowanie rz^dowego programu ograniczania przest^pczosci i aspolecznych zachowan
,,Razem Bezpieczniej".



Zastrzega s/g. iz realizacja zadan przedstawionych w ofertach nie moze bye przeprowadzona
przez osoby zatrudnione etatowo w organizacjach, pomimo, ze statut dopuszcza takq
mozliwosc.

W 2011 r. Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. zrealizowal zadania programu
,,Razem bezpieczniej" na kwote_ 388.000 zl w nast^pujaxym zakresie:
,,Bezpieczenstwo w szkole"
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa organizacji pozarzadowej
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarzqd Oddziatu Zielona Cora
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ,,ZAR" z Zar
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 0/Terenowy Gorzow Wlkp.
Chorqgiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Cora
Katolickie Stowarzyszenie Sw. Tytusa Gorzow Wlkp.
Fundacja ,,Contra Crimen" Gorzow Wlkp.
Fundacja Dom Wspolnoty ,,BARKA" Drezdenko
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 0/Terenowy Gorzow Wlkp.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Gora
Katolickie Stowarzyszenie Miodziezy Diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej

RAZEM

Kwota przyznana
8.000,00 zl
6.000,00 zt
4.000,00 zt

13.000,00 zt
9.000,00 zt

32.000,00 zt
7.000,00 zt
9.000,00 zt
4.000,00 zl
8.000,00 zl

100.000,00 zt

,,Przemoc w rodzinie"
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa organizacji pozarzadowej
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarzqd Oddziatu Zielona Gora
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ,,ZAR" z Zar
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet ,,BABA" Zielona Gora
Paraflalny Zespoi Caritas Diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej Nowa Sol
Caritas Diecezji Zielonoqorsko-Gorzowskiej Zielona Gora
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/ Terenowy Gorzow Wlkp.
Chorqgiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Gora
Fundacja ,,Contra Crimen" Gorzow Wlkp.
Fundacja Dom Wspolnoty ,,BARKA" Drezdenko
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Gora
Katolickie Stowarzyszenie Miodziezy Diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej

RAZEM

Kwota przyznana
9,000,00 zl

13.000,00 zl
25.000,00 zl
15.000,00 zl

9.000,00 zl
5.000,00 zl

27.000,00 zl
49.000,00 zl
10.000,00 zl
20.000,00 zl
18.000,00 zl

200.000,00 zl

,,0chrona Dziedzictwa Narodowego"
Lp.
1

Nazwa organizacji pozarzqdowej
Fundacja ,,Contra Crimen"

Kwota przyznana
88.000,00 zl

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w siedzibie Wydziahi Bezpieczenstwa i Zarzqdzania
Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. lub telefonicznie 95 720 49 47, 7115 271.


