
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 
wnioskodawca w Konkursie wykonania pilotaŜowego wdraŜania standardów usług i 

modeli instytucji pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

 
ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu 

  
którego celem będzie pilotaŜowe wdroŜenie modelu realizacji usług o 
określonym standardzie w powiecie i standardów usług pomocy społecznej: 

� Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 

� Standard interwencji kryzysowej. 
 
 
Poszukujemy partnerów świadczących usługi przynajmniej na rzecz jednej z 
poniŜej wymienionych grup: 
 

1) Rodzin dotkniętych problemem przemocy, zamieszkałych na terenie 
Powiatu Polickiego, 

2) Co najmniej jednej z grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego. 

 
Przewidywany termin realizacji projektu od 1 lutego 2012 r. do 31.12.2014 r.  
 
Otwarty nabór partnera będzie prowadzony przez 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. 
 
W konkursie mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, 
które zadeklarują gotowość do współpracy partnerskiej z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Policach, w trakcie realizacji projektu oraz spełniające 
wymogi formalne i merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu.  
 
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać 
informacje o: 
 
� podmiocie (nazwa firmy, adres siedziby, telefon, e-mail) wraz z podaniem 

obszaru działania,  
� wkładzie własnym w realizację projektu (potencjał organizacyjny, kadrowy 

oraz zaplecze techniczne umoŜliwiające realizacje celów projektu, 
� doświadczeniu w realizacji podobnych projektów oraz działań.  
 
 



 
Wraz z ofertą naleŜy przedłoŜyć:  
 
� aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji, 

ewentualnie inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, 
� pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 

publiczno-prawnych,  
� inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.  
 

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnione  
do reprezentowania partnera 
 
Przy wyborze partnera zostaną uwzględnione następujące kryteria:  
 
� zgodność działania potencjalnego partnera z celami projektu,  
� dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w działalności w 

zakresie pomocy społecznej, 
� znajomość problematyki pomocy społecznej i wykluczenia społecznego, 
� doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do ludzi zagroŜonych 

wykluczeniem 
� oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celów projektu.   
 
  
Oferty naleŜy składać osobiście (decyduje data pokwitowania odbioru) lub za 
pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „oferta partnerstwa do wykonania pilotaŜowego 
wdraŜania standardów usług i modeli instytucji pomocy społecznej ”, na adres: 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Tanowska 8, 72-010 Police. 
 
Ostateczny termin składania ofert: 21 grudnia 2011 r. 
- w przypadku składania w sekretariacie Centrum do godzi. 15:30. 
- jeŜeli oferta składana będzie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do 
godz. 24. 
 
Wyniki postępowania zostaną podane do wiadomości publicznej w formie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania konkursowego 
zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia. 
 


