Gorzów Wlkp., dnia 11 kwietnia 2013 r.
ZATWIERDZAM
wz. Wojewody Lubuskiego
Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski

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),
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych
o wsparcie realizacji zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze:
1. „Bezpieczeństwo w szkole” , który obejmuje następujące działania:
 Realizacja dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla specjalistów ds. nieletnich dot.
profilaktyki narkotykowej w lubuskich szkołach. W ramach działania powinny zostać
zorganizowane dwudniowe warsztaty szkoleniowe w wymiarze 16 godzin w formie wykładów
i zajęć warsztatowych. Adresatem szkolenia powinni być specjaliści ds. nieletnich i prewencji
kryminalnej jednostek terenowych Policji Województwa Lubuskiego oraz policjanci Policyjnych
Izb Dziecka. Celem warsztatów powinno być podniesienie umiejętności i kwalifikacji policjantów
w zakresie metod i form prowadzenia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii na terenie placówek oświatowych. Uczestnikom oprócz wiedzy i umiejętności
przekazane powinny zostać materiały profilaktyczne pomocne w przygotowaniu zajęć
profilaktycznych w szkołach. Program warsztatów powinien zostać przygotowany w konsultacji
z Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
 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 możliwość
bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami, utrwalenie wiedzy
na temat bezpiecznego zachowania się przedszkolaka w sytuacjach zagrożenia.
 Spotkania profilaktyczno-edukacyjne z uczniami klas I – IV szkół podstawowych. Spotkania
realizowane muszą być przez dzielnicowych i specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej
jednostek
terenowych
Policji.
Zajęcia
profilaktyczne
muszą
być
połączone
z przekazaniem materiałów prewencyjnych.
 Szkolenia interdyscyplinarne dla specjalistów ds. nieletnich i pedagogów szkolnych dotyczące
procedur współpracy Policji z placówkami oświatowymi w sytuacjach kryzysowych. Celem
szkolenia powinno być podnoszenie wiedzy i świadomości na temat zasad zachowania się podczas
zdarzenia mającego znamiona przestępstwa (czynu karalnego) lub wykroczenia z udziałem
nieletniego na terenie placówki oświatowej. Szkolenie adresowane powinno być do specjalistów
ds. nieletnich i prewencji kryminalnej jednostek terenowych Policji Województwa Lubuskiego
oraz pedagogów szkolnych.
 Zorganizowanie cyklu projekcji ambitnego kina problemowego połączonego z debatami
tematycznymi pod hasłem „Obejrzałem Problem”. Podczas spotkań z kinem artystycznym
zaprezentowane powinny zostać młodzieży filmy fabularne i dokumentalne dotyczące
przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy w szkole i na stadionach (filmy o środowisku
kibiców, zjawisku nietolerancji, a także przeciwdziałania handlu ludźmi, cyberprzemocy oraz
przemocy w rodzinie). W spotkaniach powinni brać udział eksperci specjalizujący się w danym
temacie ujętym w filmie. Specjaliści powinni skomentować film i przeprowadzić debatę
z młodzieżą.
 Zorganizowanie konkursu na recenzję filmową dla uczestników spotkań profilaktycznych
w kinach w ramach cyklu „Obejrzałem Problem”. Prace stworzone przez uczniów powinny
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opisywać problem zawarty w filmie, jego rozwiązanie i propozycję autora recenzji własnego
rozwiązania przedmiotowego problemu. Finaliści powinni otrzymać dyplomy, gadżety i nagrody.
 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 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.
 Zorganizowanie festiwalu filmowego (filmy dokumentalne dotyczące przeciwdziałaniu
uzależnieniom, agresji, przemocy w szkole i na stadionach, zjawiskom nietolerancji
i cyberprzemocy) połączonego z debatą prowadzaną przez ekspertów z przedmiotowych
organizacji pozarządowych i policjantów. Ponadto zrealizowanie warsztatów psychologicznych
(przeciwdziałanie agresji i przemocy) i warsztatów filmowych (montaż i produkcja krótkich
filmów profilaktycznych). Adresatami Festiwalu powinni być uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań – 100.000 zł (sto
tysięcy złotych)
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.
Oferta powinna zawierać komplet załączników.
Terminy i warunki realizacji zadań:
Zadanie należy wykonać do 13 grudnia 2013 r.
Termin składania ofert:
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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., 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”.
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 2012 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zrealizował zadania programu „Razem
bezpieczniej” na kwotę 200.000 zł w następującym zakresie:
„Bezpieczeństwo w szkole”
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp.
1
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra
2
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zielona Góra
3
Fundacja „Nadzieja Życia” Gorzów Wlkp.
4
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Góra
5
Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” Gorzów Wlkp.
6
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp.
7
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Gorzów Wlkp.
8
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
9
RAZEM
„Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp.
1
Gubińskie Towarzystwo Kultury Gubin
2
Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu Międzyrzecz
3
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra
4

Kwota przyznana
45.000,00 zł
5.000,00 zł
6.000,00 zł
7.000,00 zł
14.500,00 zł
7.000,00 zł
5.000,00 zł
7.500,00 zł
3.000,00 zł
100.000,00 zł
Kwota przyznana
85.000,00 zł
7.000,00 zł
3.000,00 zł
5.000,00 zł
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, 7115 271.
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