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Gorzów Wlkp., dnia  23  marca 2015 r. 
       ZATWIERDZAM 

      Wojewoda Lubuski 

         Katarzyna Osos 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 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  obszarze: 

 

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 trzydniowego seminarium szkoleniowego z zakresu cyberprzemocy i 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w wymiarze 24 godzin w formie wykładów i zajęć 

warsztatowych. Adresatami szkolenia powinny być specjaliści ds. nieletnich i prewencji 

kryminalnej jednostek terenowych Policji. Celem seminarium powinno być doskonalenie 

umiejętności w zakresie rozpoznawania zjawiska cyberprzemocy, aspektów prawnych związanych 

z cyberprzemocy oraz realizacji procedur współpracy szkół z Policją w sytuacjach kryzysowych. 

Podczas seminarium jego uczestnikom powinny zostać przekazane materiały profilaktyczne. 

 Zorganizowanie trzydniowego seminarium szkoleniowego z zakresu – narkomania, edukacja w 

służbie ograniczania zjawiska narkomanii wśród młodzieży – w wymiarze 24 godzin w formie 

wykładów i zajęć warsztatowych. Adresatami szkolenia powinny być specjaliści ds. nieletnich i 

prewencji kryminalnej jednostek terenowych Policji. Celem seminarium powinno być 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji policjantów w zakresie rozpoznawania i kwalifikacji 

środków psychoaktywnych, mechanizmów uzależnienia wraz z poznaniem sylwetki 

uzależnionego, aspektów prawnych. 

 Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w klasach I-III gimnazjów na temat zagrożeń wynikających 

z narkomanii i cyberprzemocy. 

 Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w klasach policyjnych Województwa Lubuskiego na temat 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacja Wojewódzkiego Turnieju Klas Policyjnych 

Województwa Lubuskiego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

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 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) 

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



 2 

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 18 grudnia 2015 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”. 

 

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 2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zrealizował zadania programu „Razem 

bezpieczniej” na kwotę 200.000 zł w następującym zakresie: 
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„Bezpieczeństwo w szkole” 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Kwota przyznana 

1 Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp. 100.000,00 zł 
 RAZEM 100.000,00 zł 

 
„Przemoc w rodzinie” 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Kwota przyznana 

1 Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp. 70.000,00 zł 
2 Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” Powiat Krośnieński 10.000,00 zł 
3 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze 12.600,00 zł 
4 Parafia Rzymsko –Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła Kostrzyn n/Odrą 7.400,00 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. 


