
ZARZADZENTE NR ...E?1../21
PREZYDENTA M IASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia .i)-..listopada 2021 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu ochrony zdrowia na lata 2022 - 2024

Na podstawie art. 32 ust. I i art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz4dzie grninnym (Dz.tJ. z 2021 r.poz. 1372 z p62n. zm.r), art. I I i 13 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.2) oraz $ 3 nst. 2 Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnta 27 lutego 2019 r. w sprawie okre5lenia zasad

i trybu postgpowania dotyczqcych zlecania, kontroli i rozliczania zadan publicznych,

zarz4dzam co nastgpuj e:

sr.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg nastgpuj4cych zadan publicznych z zakresu

ochrony zdrowia na lata 2022 - 2024:
1. Prowadzenie poradni zajmuj4cej sig profilaktyk4 i terapi4 uzaleznieh od irodk6w
psychoaktywnych w zakresie pomocy uzaleZnionym, ich rodzinom i osobom zagrozonp
uzaleZnieniem oraz zagrozorrp zakaZeniem wirusem HIV.
2. Prowadzenie plac6wki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdzialania narkomanii
w formie oirodka dziennego pobyu dla os6b uzale2nionych od Srodk6w psychoaktpvnych
w wieku do 25 r.2.

3. Prowadzenie plac6wki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej

skierowanej do dzieci i mlodzie2y dodwiadczaj4cych kryzysu.

4. Dzialania zmierzaj4ce do zmniejszenia palenia tyoniu w5r6d mieszkanc6w miasta

Bialystok.
5. Prowadzenie Plac6wki Intensl'wnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Mlodzie2y.

6. Prowadzenie o6rodka dziennego pobynr dla dzieci i mlodzieZy z problemami zdrowia
psychicznego w miedcie Bialystok.
7. Realizacja edukacji zdrowotnej os6b powyzej 60 roku 2ycia w formie Uniwersytetu

Zdr ow ego Seniora i Uniwersletu Profi laktyki Psycho geriatrycznej.

s2.
TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego

zarz4dzenia.

s3.
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyirektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.
s4.

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

ft.-*rk t

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021 t. poz. 1834.
, zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. u. z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535
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Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr gbl t2l
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia . ]i.. listopada 2021 r.

Prezydent Ntiasta Bialegostoku

na podstawie art. I l, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.tJ. z 2020 r. poz. '1057 z p62n. zm.) oglasza otwarty konkurs

ofert na realizacig zadari publicznych z zakresu ochrony zdrowia nalata 2022 - 2O24.

I. Rodzaje zadaf i warunki realizacji.
l. Prowadzcnie Doradni zaimuiacei sie orofilaktvka i terapia uzaleinieri od Srodk6n

osvchoaktvwnvch w zakresie Domocv uzaleZnionvm. ich rodzinom i osobom zagrozonvm

uzaleinieniem oraz zasroiont m zaka2eniem rl' irusem HIV.

Zlecenie realizacji zadanit nastqpi w formie wsparcia.

Warunki realizacji zadania:
1. Termin reali zacji zadania: 01 .01 .2022 r. - 31 .12.2024 r.,

2. DostgpnoSi poradni przez co najmniej pig6 dni w tygodniu,
3. Prowadzenie plac6wki pomocowej przez min. ostatnie 5 lat.

4. Cel zadania publicznego musi by6 sp6jny z zalo2onymi rezultatami.

5. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4

byi mierzalne i realne do osiqgnigcia.

6. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

7 . Zadanie powinno byi realizowane z najwyzsz4 staranno !;ci4, zgodnie z zawartq umow4

oraz z obowi4zui4cl,rni standardami i przepisami, w zakresie opisanym

w ofercie.

8. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna

znaleLi sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznaia zoslanie dotacja.

9. Realizacja zadania powinna odblnvai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia

dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami otaz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami -
polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnoSci architektonicznej,

cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz. U . z 2020 r., poz. 1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza rowne traktowanie os6b bez wzglgdu
na ple6, rasg, pochodzenie etniczne, narodowo3i, religig, wyznanie,

Swiatopogl4d, niepelnosprawno$, wiek, orientacjq seksualn4.

Adresaci:
Osoby zameldowane na terenie Miasta Bialystok b4d'2 deklaruj4ce w roczn).irn zeznaniu Miasto

Bialystok jako miejsce platnoSci podatku dochodowego od os6b ftzycznych
(w przypadku os6b niepelnoletnich deklaracjq dot. platnoSci podatku dochodowego skladajq

opiekunowie prawni tych os6b).

Forma realizacji zadania:
1. Realizacja zadah z zakrest profrlaktyki uniwersalnej

I



Zajgcia profi laktyczne skierowane do mlodzie2y.
Zaj gcia psychoedukaclne skierowane do mlodzieLy.
Programy edukacyjno - korekcyjne.
Warsztaty rozwoju umiejgtnodci psychospolecznych.
Zajgcia i warsztaty skierowane do rodzic6w dzieci i mlodzieZy.
Zajgcia informacyjno - edukacyj ne zwiqzane z profilaktyk4 HIV/AIDS,
Warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich.

2. Zad,ania z zakresu profilaktyki selektywnej:

- Poradnictwo i dzialania informacyjno - edukacyjne.

- Zajgcia z zakresu psychoedukacji.

- Zajgcia edukacyjno - korekcyjne.

- Diagnostyka uzale2nien.

- Terapiaindy,rvidualna.

- Terapia grupowa.

- Psychoterapiaindywidualna.

- Konsultacjeindyrvidualne.

- Konsultacjerodzinne.

- Warsztaty rozwoju osobistego.

- Interwencjakryzysowa.

- Warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich.

Wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie
budietu Miasta na rok 2022:
Na wsparcie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz. 85153 planuje Srodki w og6lnej wysoko6ci 910.000,00 zl
(slownie: dziewig6set dziesigi tysigcy zlotych 00/100) i w dziale 851 rozdz.85l52 planuje
Srodki w og6lnej wysokodci 30.000,00 zl (slownie: trzydzie!;ci tysigcy zlotych 00/100).
Planowana wysoko56 Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 153 wynosi 950 000,00 zl,

w dziale 851 rozdz.85l52 wynosi 30 000,00 zl.
- w 2024 r. w dziale 851 rozdz. 85 I 53 wynosi 990 000,00 zl,

w dziale 851 rozdz.85152 wynosi 30 000,00 zl.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znacznp
stopniu utrudni lub uniemo2liwi realizacjE zadania w sluacji wystqpienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w t1,rn zmiany wysokoSci najni2szego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
ustug i medi6w, w celu zapewnienia ciqgloSci realizacji zadania i wla6ciwej jako5ci
realizowanych uslug mo2liwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwodci finansowych
bud2etu miasta.

2

W latach 2022-2024 wysokodi 6rodk6w bgdzie uzale2niona od wysokoSci budZetu miasta na
dany rok. Kwota ta mo2e ulec zmianie gdy nastqpi zmiana projektu budZetu Miasta w czgsci
przeznaczotej na realizacjg zadafi z waZnych przyczp, niemo2liwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, Ze zadanie mo2na zrealizowai
mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji komisji.



2. Prowadzenie plac6wki rehabilitacvinei w zakresie rzeciwdzialania narkom anllD

w formie oSrodka dzienneeo pobvtu dla os6b uzale2nionvch od Srodk6rr'
DsYchoaktvwnych w wieku do 25 r.i.

Zlecenie realizacji zadania nastqpi rv formie wsparcia.

Warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. - 3 1.12.2024 r.,
2. DostgpnoSd plac6wki przez co najmniej pigi dni w tygodniu oraz w wyniarze nie mniej

niZ 6 godzin dziennie w oSrodkach dziennego pobyu,
3. Prowadzenie plac6wki pomocowej przez mir' ostatnich 5 lat.

4. Cel zadania publicznego musi by6 sp6jny z zalo2onymi rezultatami.

5. Oferent zobow'i4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 by6

mierzalne i realne do osi4gnigcia.

6. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

7 . Zadanie powiLnno byi realizowane z najwy2szE starannodci4, zgodrrie z zawarlq umow4 oraz

z obowiqzujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

8. lnformacja o tinansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna

znale21 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

9. Realizacjazadania powinna odbyrva6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia dostqpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno5ci architektonicznej, cyfiowej oraz

infbrmacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu arr.6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r.,poz-
1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na

plec, rasg, pochodzenie etniczne, narodowodd, religig, wyznanie, Swiatopogl4d,

niepelnosprawnodi, wiek, orientacjg seksualn4.

Adresaci:
Osoby w wieku do 25 r.2. zameldowane na terenie Miasta Bialystok b4d2 deklarujqce

w rocznym zeznaniu Miasto Bialystok jako miejsce platno3ci podatku dochodowego od os6b

fizycznych (w przypadku os6b niepelnoletnich b4d2 ucz4cych sig deklaracjg dot. platnoSci

podatku dochodowego skladajq opiekunowie prawni tych os6b).

Forma realizacji zadania:
1. Dzialania informacyjne dotycz4ce uzalelnienia od narkotyk6w skierowane do os6b

uzaleZnionych i ich rodzin.
2. Dzialania wspieraj4ce osoby uzaleZnione od narkotyk6w.
3. Dzialania wspierajqce czlonk6w rodzin os6b uzaleZnionych.
4. Dzialania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich.

Wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie

bud'Zetu Miasta na rok 2022:
Na wsparcie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie

bu<lzetu Miasta w dziale 851 rozdz.85153 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 90.000,00 zl
(slownie: dziewigidziesi4t tysigcy zl 00/ 100).
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Planowana wysoko5i Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r. wdziale851 rozdz.85 153 wynosi 90.000,00 zt.,
- w 2O24 r. w dziale 851 rozdz.85 153 wynosi 90.000,00 zl.

W latach 2022-2024 wysokoSi 6rodk6w bgdzie uzaleZniona od wysoko6ci bud2etu miasta na
dany rok. Kwota ta mo2e ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budZetu Miasta w czg5ci
przeznaczonej na realizacjg zadai z wa2nych przyczg niemoZliwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowat
mniejszyrn kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSd Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znaczr,q
stopniu utrudni lub uniemoZliwi realizacjg zadania w sytuacji wystqpienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w tym zmiany wysokodci najniZszego wl,nagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4glo5ci rcalizacji zad,ania i wlaSciwej jakoSci
realizowanych usfug mozliwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do moZliwoici finansowych
bud2etu miasta.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie rvsparcia.

Warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: 0l .01 .2022 r. - 3l .12.2024 r.,
2. Do wniosku nale7y zal4czyt:

- opis dotychczasowego dodwiadczenia (min. 5 lat) w realizacji zadan zwi4zarrych
z wsparciern dziecka w formie plac6wki,
- standardy i procedury pracy pomocowej funkcjonujqce w plac6wce,
- wykaz specjali stycnrcj kadry zatrudnionej w plac6wce,
- wzory dokumentacji pracy pomocowej wraz z polityk4 bezpieczenstwa
dokumentacji.

3. Cel zadania publicznego musi by6 sp6jny z zaloionymi rezultatami.
4. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty muszq

by6 mierzalne i realne do osi4gnigcia.
5. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.
6. Zadanie powinno byi realizowwre z najwylszq starannoSci4, zgodnie z zawart4 umowq

oraz z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

7. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znale1( sig na stronie internetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

8. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r'wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami polega
na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnodci architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dria 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnlnni potrzebami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);

1

3. Prowadzenie olac6wki pomocv osychiatrvczno - psvchologiczno - terapeutlcznei
skierowanei do dzieci i mlodzie2y doSrviadczaiacych kryzvsu.



b) zasada r6wnego traktowania oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu
na plei, rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie,
Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualnq.

Adresaci:
Dzieci i mlodzieZ oraz ich opiekunowie zameldowani na terenie Miasta Bialystok b4dZ

deklarujqcy w roczn),ryn zeznaniu Miasto Bialystok jako miejsce platnoSci podatku

dochodowego od os6b fizycznych (w przypadku os6b niepelnoletnich deklaracjg dot. platnoSci

podatku dochodowego skiadaj4 opiekunowie prawni tych os6b).

Forma realizacji zadania:
1. Realizacja programu w plac6wce realizujqcej zadania z zakresu pomocy psychi atryczno

- psychologiczno - terapeutycznej w aspekcie szeroko pojgtej wiktymizacji dziecka,
w sytuacji kryzysu psychologicznego i sytuacji pourazowej, zaburzeh zachowania
i innych problem6w natury psychicznej, dostqpnej przez co najmniej pigd dni
w tygodniu, posiadaj4cej potwierdzone doSwiadczenie i standardy uslug w zakesie
realizac'ti zadan.

2. Podejmowanie dzialan z zakrestt edukacji i pomocy prawnej, psychologicznej '
psychiatrycznej oruz tenpeulycznej skierowanej do dzieci i mlodzie2y oraz ich rodzin
bgd4cych w kryzysie.

3. Koordynowanie posiedzeir spotkan interdyscyplinamych przedstawicieli r6znych grup

zawodowych na rzecz wsparcia dziecka, dzieci i mlodziezy bgd4cych w kryzysie.
4. Przygotowanie dziecka i jego opiekun6w do uczestnictwa w procedurach prawnych.

5. Prowadzenie konsuttacji dzieci, mlodzie|y oraz rodzic6w w zakresie zabvzeh
zachowania i zdrowia psychicznego w oparciu o specjalistyczna kadrg.

6. Realizacja program6w skierowanych do rodzic6w a w szczeg6lno5ci poSwigconych

ksztaltowaniu prawidlowych relacji, terapii wiEzi wraz z terapi4 rodzin.
7. Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i mlodziezy po traumie oraz grup

terapeutycznych dla dzieci i mlodzie2y z problemami lgkowymi.
8. Prowadzenie dzialaf zwi4zanych z interwencj4 kryzysow4 wobec dzieci i mlodzie7y

oraz ich rodzic6w w sytuacji samookaleczeri, mySli i pr6b samob6jczych oraz zdarzeh

traumatycznych.
9. Stala wsp6lpraca z superwizorem z listy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
10. Przygotowl'wanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych na rzecz dzieci i

mlodzieZy obj gtych programem.

WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie
budietu Miasta na rok 2022t
Na wsparcie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie

bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85149 planuje Srodki w og6lnej wysoko5ci 340.000'00 zl
(slownie: trzysta czlerdzieSci tysigcy zlotych 00/100).
Planowana wysokoSi Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 149 wynosi 360.000,00 zl.,

- w 2024 r.w dziale 851 rozdz. 85 149 wynosi 380.000,00 zl.

w latach 2022-2024 wysokosi Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysokosci budzetu miasta na

dany rok. Kwota ta moZe ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budzetu Miasta w czqSci

przeznaczotej na realizacjg zada1 z waZnych ptzyczp, niemo2liwych do przewidzenia
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w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowat
mniejszym kosztem, lub zloZone oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znacznp
stopniu utrudni lub uniemoZliwi realizacjq zadania w sytuacji wyst4pienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w tym zmiany wysokoSci najniZszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ciqgloSci realizacji zadaria i wlaSciwej jakoSci

realizowanych uslug mo2liwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwoSci finansowych
budzetu miasta.

4...Dzialania zmierzaiace do zmnieiszenia palenia tvtoniu wS16d mieszkartc6w
miasta Biahstok".

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie porvierzenia.

Warunki realizacji zadania:
l. Termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. 31.12.2024 r.,
2. Ce1 zadania publicznego musi byi sp6jny z zalo2on),rni rezultatami.

3. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidl,wanych rezultat6w. Rezultaty muszq byi
mierzalne i realne do osiqgnigcia.

4. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.
5. Zadanie powinno by6 realizowate z najwyZszq starannoSci4, zgodnie z zawart1tmow4 oraz

z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

6. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znale2t sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostarie dotacja.

7 . Realizacjazadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniern zasady zapewnienia dostgpnoSci
osobom ze szczeg6lnymi potzebami oraz zasady riwnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnoSci architektonicznej.
cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnodci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz. U . z 2020 r., poz. 1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu
na plec, rasg, pochodzenie etniczne, narodowo6i, religig, wyznanie,
Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualn4.

Adresaci:
- uczestnicy realizowanych program6w edukacji antynikotynowej plac6wkach

edukacyjnych Miasta Bialystok,
uczestnicy dzialari, konkurs6w
antynikotynowej.

kampanii edukacyjnych dotycz4cych tematyki

Forma realizacji zadania:
l. Realizacjg program6w edukacji anty,nikotynowej w Srodowisku natczania ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem program6w rekomendowanych przez Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Gl6wny lnspektorat Sanitamy.
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2. Organizacjg konkurs6w i dzialah zwiEzanych z tematykE antynikotynow4, m.in.:
- z okazji 3l rraja Swiatowego Dnia Bez Papierosa,
- z okazji Swiatowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu (trzeci czwarlek listopada).

3. Podejmowanie dzialan edukaclnych w zakresie mechanizm6w powstawania
lzalearl;eh, przyczq i metod zapobiegania, skutk6w tzaleZniefi oraz skutecznych
strategii profilaktycznych w szczeg6lno5ci dla mlodzie2y, rodzic6w, opiekun6w
prawnych, kadry pedagogicznej plac6wek oSwiatowych z terenu miasta Bialystok oraz
kampanii spolecznych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu Zycia.

WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie
bud2etu Miasta na rok 2022:
Na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budZetu Miasta w dziale 851 rozdz.85l49 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 60.000'00 zl
(slownie: sze66dziesi4t tysigcy zlotych 00/l 00).
Planowana wysokoSi Srodk6w w latach 2O23 - 2024:
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz.85 149 wynosi 60.000,00 zl.,
-w 2024 r. w dziale 851 rozdz.85 149 wynosi 60.000,00 zl.

W latach 2022-2024 wysokoSi Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysokodci bud2etu miasta na

dany rok. Kwota ta moze ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budzetu Miasta w czgsci

przeznaczonej na realizacjg zadai z wu2nych przyczp, niemoZliwych do przewidzenia

w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2ta zrealizowat
mniejszyrn kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskajE akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znacznym

stopniu utrudni lub uniemo2liwi realizacjg zadania w sytuacji wyst4pienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w tym zmiany wysokoSci najni2szego wynagrodzenia, zwiEkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4gloSci realizacji zadania i wladciwej jakoSci

realizowanych uslug mo2liwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwoSci finansowych
bud2etu miasta.

5. Prowadzenie Plac6*ki Intenslnt neI TeraDEu t\ czne dla D i I\Ilodziez\'tt
(zwanei dalei olac6wka).

Zlecenie realizacji zadari nast4pi w formie wsparcia.

Warunki realizacji zadania:
l. Termin realizacji zadafia: 01.01 .2022 r. - 31.12.2024 r.,
2. Realizacja projektu 5 dni w tygodniu, min. 4 godz. dziennie,
3. Miejsce realizacji zadania: teren miasta Bialegostoku w pomieszczeniach

dostosowanych do potrzeb os6b z niepelnosprawno6ciami uwzglgdniaj4ce potrzeby

oddzialyr,van grupowych,
4. Do wniosku nale2y zalqczyt

- opis dotychczasowego do5wiadczenia w realizacji zada( zwiqzanych z ochron4
zdrowia psychicznego w formie plac6wki,
- standardy i procedury pracy pomocowej funkcjonuj4ce w plac6wce,

- wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w plac6wce:
o min. 2 psycholog6w klinicznych,
o lekan specjalisty psychiatrii dzieci i mlodzieZy,
o psychoterapeuta,
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. terapeut4

. psychologarteterapeuta,

. pedagog - interwent kryzysowy,
o trener TUS, TZA, TPS,
. terapeuci rodzinni,
o psychoedukator.

5. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloionymi rezultatami.

6. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4

byi mierzalne i realne do osi4gnigcia.

7 . Zadanie powinno by6 realizowane z najwyzszq starannoSci4, zgodnie z zawart4 umowq
oraz z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym
w ofercie.

8. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna
znaleLt, srg ta stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

9. Realizacja zadania powinna odbyura6 siE z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno5ci architektonicznej, cyfiowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U . z 2020 r., poz.
1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na
plec, rasg, pochodzenie etniczne, narodowoS6, religig, wyznanie, Swiatopoglqd,
niepelnosprawnoii, wiek, orientacjg seksualn4.

Adresaci:
Osoby w wieku do 18 roku Zycia oraz ich opiekunowie zameldowani na terenie Miasta
Bialystok b4dZ deklaruj4cy w rocznym zeznaniu Miasto Bialystok jako miejsce platnoSci
podatku dochodowego od os6b fizycznych (w przypadku os6b niepelnoletnich deklaracjg dot.
platnoSci podatku dochodowego skladajq opiekunowie prawni tych os6b).

Forma realizacji zadania:
l. Realizacja zadania w Plac6wce Intensy,wnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci

i Mlodzie2y w wieku l0 - l8 lat przejawiaj4cych objawy zaburzei psychicznych b4d2
zabtrzei zachowania, bgd4ce w kryzysie utrudniaj4cym funkcjonowanie spoleczne
b4d2 posiadaj4ce orzeczerie o potrzebie indyrridualnego natczania lub/ i ksztalcenia
specjalnego kwalifikowane przez poradnie. oddzialy szpitalne, oddzialy dzienne celem
odbycia oddzialywai terapeutycznych.

2. Realizacja zadania w Plac6wce dostgpnej ptzez co najmniej pigi dni w tygodniu,
posiadaj4cej potwierdzone doSwiadczenie i standardy ustug w zakresie realiz acji zadai
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

3. Dzieci i mlodzie2y w wieku l0 - l8 lat rekrutowane do Plac6wki posiadaj4 aktualn4
diagnozg psychiatryczn4 sporz4dzona przez Plac6wkg kieruj4c4 do programu.

4. Opieka w ramach projektu obejmowai powinna oddzialywania z zakresu psychiatrii,
psychologii, terapii oraz opracowania indyrvidualnego prcgramu terapeutycznego.

5. Zakres oddzi alyrvaf terapeutycznych:
l) spotkania spolecznodci,
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2) grupa psychoterapeutyczna,
3) TUS, TZA, TPS,
4) zajgcia arteterapeutyczne,
5) psychorysunek,
6) terapia ruchem/ muzykoterapia/ socjoterapia,
7) relaksacja,
8) terapia zajgciowa,
9) indpvidualne konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapeutyczne,
10) terapia rodzin,
I I ) grupa psychoedukacyjna dla opiekun6w,
12) konsultacje indywidualne dla opiekun6w,
I 3) wsp6lpraca Srodowiskowa.

6. Plac6wka zobowi4zana jest do prowadzenia indyrvidualnej dokumentacji
podopiecznego oraz wsp6lpracy i aktywizacji opiekun6w dzieci i mlodzie?y
uczestnicz4cych w programie.

7. Obowipkowe jest superwizowanie podejmowanych oddziallvah przez superwizora
(superwizor z listy PTP).

WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie
budietu Miasta na rok 2022:
Na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85149 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 340.000'00 zl
(slownie: trzyst^ czterdzieSci tysigcy zlotych 00/ I 00).

Planowana wysokoSi Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 149 wynosi 360.000,00 zl.,
- w 2024 r. w dziale 851 rozdz. 85 149 wynosi 380.000,00 zl.

W latach 2022-2024 wysokoS6 Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysokoSci bud2etu miasta na

dany rok. Kwota ta mo2e ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budZetu Miasta w czg6ci

przeznaczonej na realizacjg zadah z waZnych przyczw, niemo2liwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mozna zrealizowae

mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umowq na kolejne lata w znacznp
stopniu utrudni lub uniemo2liwi realizacjg zadania w sltuacji wystqpienia szczeg6lnych

okolicznoSci, w tym zmiany wysokoSci najniZszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ciqgloSci realizacji zadania i wla5ciwej jakoSci

realizowanych uslug moZliwe jest zwigkszenie dotacj i stosownie do mo2liwoSci finansowych
bud2etu miasta.

6. Prowadzenie oSrodka dziennego pobvtu dla dzieci i mlodzieiy z problemami zdrowia
pst'chicznego u' mie5cie Biah stok.

Zlecenie realizacji zadania nastqpi *' formie powierzenia.

Warunki realizacji zadania:
l. Termin realizacji : 01.01.2022 r. - 31.12.2O24 r.,
2. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonp rezultatami.

3. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4

by6 mierzalne i realne do osi4gnigcia.
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4. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

5. Zadanie powinno by6 realizowane z najwfzszq starannoSci4, zgodnie z zawart4 umowQ
oraz z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisan).rn
w ofercie.

6. lnformacja o finansowaniu zadania publicznego z bud'Zetu Miasta Bialystok powinna
male26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

7. Realizacja zadania powinna odbl,r,vad sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami omz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostQpno6ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostQpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U . z 2020 r., poz.
1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na
ple6, rasg, pochodzenie etniczne, narodowoS6, religig, wyznanie, 6wiatopogl4d,
niepelnosprawno5i, wiek, orientacjg seksualn4.

Adresaci:
Osoby w wieku do 18 roku Zycia oraz ich opiekunowie zameldowane na terenie Miasta
Bialystok b4d2 deklaruj4ce w rocznym zezltaniu Miasto Bialystok jako miejsce platnoSci
podatku dochodowego od os6b fizycznych (w przypadku os6b niepelnoletnich deklaracjE dot.
platnoSci podatku skladaj4 opiekunowie prawni).

Forma realizacji zadania:
1. Prowadzenie oSrodka dziennego pobytu dla dzieci i mlodzieZy z problemami zdrowia

psychicznego przez 5 dni w tygodniu,
2. Przedmiotern dzialania o6rodka diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna zaburzeh

psychicznych dzieci i mlodzie2y w zakresie m.in.: caloSciowych zaburzeri rozwojowych,
upoSledzen umyslowych, chor6b psychicznych, zaburzeh depresyjnych, lgkowych,
ADHD, zaburzefi odzywiania, trudnoSci szkolnych i wychowawczych.

3. Prowadzenie w ramach odrodka:
- psychoterapii grupowej,
- psychoterapii rodzinnej,
- przychoterapii indywidualnej,
- psychoedukacj i rodzin,
- terapii zaj gciowej, arteterapii, treningu relaksacinego,
- treningu umiej gtnoSci spolecznych,
- spolecznoSci terapeutycznej.

4. Kwalifikacje personelu:
- specjali5ci psychiatrii dzieci i mlodzie2y,
- psycholog z do6wiadczeniem pracy klinicznej w oddziale psychiatrycznym,
- terapeuta zajgciowy,
- psychoterapeuci posiadaj4cy uprawnienia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo

Psychiatryczne lub Polskie Towarz ystwo Psychologiczne,
- psychoterapeuci do prowadzenia terapii rodzinnej i interwencji kryzysowej.

Wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w projekcie
bud2etu Miasta na rok 2022t
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Na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dz. 851 rozdz.85149 planuje Srodki w og6lnej wysoko5ci 435.000,00 zl
(slownie: czterysta trzydzie5ci pigi tysigcy zlotych 00/100).
Planowana wysokodi Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r.wdziale851 rozdz.85 149 wynosi 445.000,00 z\.,
- w 2024 r. w dziale 851 rozdz.85 149 wynosi 455.000,00 zl.

W latach 2022-2024 wysokoSi Srodk6w bgdzie uzaleZniona od wysokoSci bud2etu miasta na

dany rok. Kwota ta moZe ulec zmianie gdy nast4pi zmiana budZetu Miasta w czgSci

przeznaczonej na realizacjg zadah z waZnych przyczp, n'iemoZliwych do przewidzenia

w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie moZna zrealizowat
mniejszym kosztem, 1ub zloZone ot-erty nie uzyskajq akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znaczr.p
stopniu utrudni lub uniemo2liwi realizacjg zadania w sluacji wyst4pienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w tym zmiany wysokoSci najni2szego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
usiug i medi6w, w celu zapewnienia ci4gioSci realizacji zadania i wla6ciwej jakoSci

realizowanych uslug mo2liwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do moZliwoici finansowych
bud2etu miasta.

Warunki realizacji zadania:
I . Termin realizacji zadania: od 01.01.2022 r. do 3'l .12.2024 r.,

2. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonpi rezultatami.

3. Of'erent zobowiqzany jest do wskazania przewidy'rvanych rezultat6w. Rezultaty musz4

byi mierzalne i realne do osi4gniEcia.

4. Zadanie rnusi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

5. Zadanie powinno byd realizowane z najwyZszq starannoSci4, zgodnie z zawartq umowq

oraz z obowi4zuj4cyrni standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

6. Infbrmacja o finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna
znale2t. sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

7. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewniema

dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady 16wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami -
polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno6ci architektonicznej'
cyfiowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);

b) zasada r6wnego traktowania oznacza tbwne traktowanie os6b bez wzglgdu
na plei, rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie,

Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualn4.
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7. Realizacia edukacii zdrowotnei os6b potvt'2ei 60 roku 2vcia w formie Uniwersvtetu
Zdrowego Seniora i Uniwersvtetu Profilaktvki Psvchogeriatrvcznei.

Zlecenie realizacji zadania nastqpi w formie powierzenia.



Adresaci:
Osoby w wieku po 60 roku 2ycia zameldowane na terenie Miasta Bialystok b4d2 deklaruj4ce
w roczn).m zezr.anir Miasto Bialystok jako miejsce platnodci podatku dochodowego od os6b
fizycznych.

Forma realizacji zadania:
l. Wyklady specjalist6w z ro2nych dziedzin nauk medycznych maj4ce na celu poszerzanie

wiedzy w zakresie wykorzystyrrania najnowszych osi4gni96 nauki i techniki
w rozwi4zywaniu kluczowych problern6w zdrowotnych u ludzi w podeszl).rn wieku.

2. Zajgcia praktyczne - twiczenia w pracowniach umiejgtnoSci i pracowniach
specjalistycznych.

3. Zajgcia z podstaw informatyki i obslugi Intemetu.
4. ZajEcia aktywizuj4ce ruchowo.
5. Akcje promuj4ce zdrowy styl 2ycia majqce na celu poszerzanie wiedzy

o mo2liwoiciach poprawy jakoSci ?ycialudzi w podeszlym wieku.
6. Zajgcia fakultatywne z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Wysoko6d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zada,nia w projekcie
budietu Miasta na rok 2022:
Na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dz. 851 rozdz.85149 planuje Srodki w og6lnej wysoko5ci 50.000,00 zl
(slownie: pig6dziesi4t tysigcy zlotych 00/100).
Planowana wysokoS6 Srodk6w w latach 2023 - 2024:
- w 2023 r.wdziale851 rozdz.85 149 wynosi 50.000,00 zt.,
- w 2024 r. w dziale 851 rozdz. 85 149 wynosi 50.000,00 zl.

W latach 2022-2024 wysokoSi Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysokoSci budZetu miasta na
dany rok. Kwota ta mo2e ulec zmianie gdy nastqpi zmiana bud2etu Miasta w czQ3ci
przeztaczotej na realizacjg zadai z wfinych przyczw, niemo2liwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, Ze zadarie moima zrealizowae
mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umowq na kolejne lata w zrracznp
stopniu utrudni lub uniemoZliwi realizacjg zadania w s),tuacji wystqpienia szczeg6lnych
okolicznoSci, w tym zmiany wysoko5ci najniZszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4gloSci rcalizacji zadania i wlaSciwej jakoSci
realizowanych uslug mo2liwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do moZliwoSci finansowych
budZetu miasta.

I I. Warunki przyznawania dotacji:

l. Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dfia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozlku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poln.zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3

$la-wy z dnia2l sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2021po2. 305 zp62n. zn.).

2. WysokoSi przyznarcj dotacji moZe byt niZsza, niZ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo2e negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofad ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrz),rnal dotacjg zobowiqzany jest do:
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1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidyrvanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysoko5ci mniejszej ni2 wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy
i dokonpvanych z tych Srodk6w wydatk6w;

3) realizacji zadania z najwy2sz1 starannoSci4, zgodnie z zawartq umowq oraz

z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie;
4) zloirenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za poSrednictwem platformy

Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4

sum4 kontroln4 w terminie okedlonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okreSlony
w rozporz4dzeriu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Pozytku Publicznego z dnia

24 pu2dziemika20l8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w d otycz4cych
realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan (Dz. U.

22018 r. po2.2057);
5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk ow oraz innych dokument6w finansowych

lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie

z zal. Nr 2 do Zan4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego
2019 r:

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dolacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaze sig, i2 zaktualizowany zakres realizowanego zadania ztaczEco odbiega od

opisanego w zloionej pierwotnie of'ercie;
2) ot-erent, w przlpadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidyuvanych koszt6w realizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostanq ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci, podwarZaj4ce wiarygodnoS6

merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta.

5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e by6 wykorzystana
na:
l) przedsigwzigcia, kt6re sq dofinansowyrvane z budZetu miasta;

2) zobowiqzania powstale przed dat4 obowiqzy'wania umowy o udzielenie dotacji;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji

zwi4zane z realizacj4 zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.

4) oplaty leasingowe oraz zobowi1zania z tltulu otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie 1ub dzier2awq grunt6w;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
7) dzialalno5i gospodarcz4 i politycznq;
8) kary i odsetki.

6. W przypadkt zadan zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowi4zek wniesienia

finansowego wkladu wlasnego w wysoko5ci co najmniej 5 % calkowitej wartoSci zadania.

7. Wklad wlasny mo2e miei tbrmg:
1) wkladu finansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez niego ze

2r6del innych ni 2b,rdlet Miasta Bialystok.
UWAGA: Wklad rzeczowy nie moZe byd przeliczauy na finansowy.
2) wkladu osobowego - nieodplatna, dobrowolna praca, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czionk6w orgaruzacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem

nastgpuj 4cych warunk6w :
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a) zakres, spos6b i czas wykonf /ania pracy przez wolontariusza musz4 byd okre5lone
w porozumieniu zawartym zgodni e z arl.44 tstawy o dzialalnoSci poZlku publicznego
i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzi6 na bie24co karty pracy wraz ze szczegiiowyrn opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi byi przechowywana na zasadach o96lnych,
tak jak dokumenty finansowe); karty pracy musz4 byi podpisane przez wolontariusza
oraz osobg upowa2nion4 do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;
c) wolontariusz musi posiada6 kwalifikacje i spelniad wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakesu wykonyrvanej pracy:
d) wartoSi pracyjednego wolontariusza wyliczonajest w oparciu o maksymaln4 stawkg
za jednq godzhg pracy nieprzekraczaj4c4 25 zUgodz., z zasffzezedefi pkt e);
e)jeSli wolontariusz wykonuje pracg takqjak staly personel to kalkulacja wkladu pracy
wolontariusza moZe byi dokonana w oparciu o stawki obowiqzuj4ce dla tego personelu,
z tW 2e warunkiern prqlEcia do kalkulacji kwoty wyZszej ni2 kwota wskazana
w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie
posiada staly personel, w pozostalych przypadkach przlmuje si9, i2 wartoSi pracy
jednego wolontariusza nie mo2e przekro czyt kwoty za jednq godzing pracy wskazanej
w pkt d).

8. Wklad wlasny powinny stanowid w calo6ci lub czgSciowo Srodki finansowe, kt6rymi
dysponuje oferent (wlasne lub pochodzqce z innych fr6del) - nie mo2e byd to wylqcznie
wklad osobowy.

III. Termin i warunki skladania ofert.

l. W konkursie mogE brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalnodci pozlku publicznego i wolontariacie prowadzEce statutowQ dzialalnodi w
zakresie ochrony zdrowia.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mogq zlo2yi ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuje:
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego b9d4 wykonywai poszczeg6lne

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

3. Umowg zawartq pomigdzy w/w podmiotami, okre5laj4c4 zakes ich iwiadczerl skladaj4cych
sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza siE do umowy o realizacjg zadania
publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6lnq ponosz4 odpowiedzialnod6 solidam4 za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art.l6 ust. I ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotycz4ce realizacji zadania publicznego naleZy skladai zgodnie ze wzorem
okreSlonym w rozporz1dzeniuPrzewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2lku Publicznego
z dnia 24 pazdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadafi p,tblicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan
(Dz.U.z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za
poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w zamknigtej kopercie z
dopiskiem: ,,Konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia" w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
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www.bialystok.pl,na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.

7 . Za ofertg zlo2onq uwa2a sig ofertg zloZonq za po3rednictwem platformy Witkac.pl oraz

dostarczonq w wersji papierowej z jednakow4 sumq kontroln4.

8. Wymagana dokumentacja:
l) prawidlowo wypelniony fbrmularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione

do skladania o6wiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie

os6b go reprezentuj4cych;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - oferent6w kt6 nlc odl

wpisowi w Kraiowvm Reiestrze Sadowltn
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kaZdej organizacji).

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w fbrmie kserokopii kaZda strona zal4cznika powinna

byi potwierdzon a za zgodnoic z oryginalem przez osoby do tego upowaZnione.

10. Nie przewiduje sig moZliwodci uzupelnienia zlo2onych otbrt.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno5ci mogq by6 poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowiqzany realizowai zadanie zgodrie z przygotowanym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko Medy, gdy:

l) sE bezpo5rednio zwipane z realizowanp zadaniem, a tak2e s4 niezbqdne dla jego

realizacji;
2) sE uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;

3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlaj4 koszty rzeczyrviste, a tak2e s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniern (np. kosztern kwalifikowanym moze byi
jedynie czqdi wynagrodzenia ksiEgowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnie2 inne zadania, nie zwiqzate z obslugE proj ektu);

5) zostan4 poniesione w okresie realizacji zadania;

6) s4 poparte wla3ciwyrni dowodami ksiggowymi oraz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia

wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzyrnanych

na realizacjg zadania zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umo2liwiajqcy
identfrkacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastqpuj4cym zakresie:

l) wynagrodzenia za realizacjq zadah wraz z przewtdzianymi prawem narzutami

platne zgodne z cenami obowi4zujEcymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
naleZy w szczeg6lnosci okeSlii stawkg wynagrodzenia oraz f,ormE zatrudnienia

dla kaZdego stanowiska pracy;
2) koszty bezosobowe wynagtodzenie os6b zaanga'2owanych bezpo5rednio przy

realizacji projektu na podstawie umow zlecenia i um6w o dzielo.
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V. Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Dopuszcza sig mo2liwo56 dokonyrvania przesunigd, tj. zwigkszania wartoSci pomigdzy
poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okreSlonymi
w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nii
lSoh. Zmiany powyzej 15% wymagaj4 zawarcia aneksu do umowy i powinny byi zglaszane
w terminie umoZliwiajqcym przygotowanie i podpisanie aneksu.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

I . Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursowq do zaopiniowania zlolonych
ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jel pracy okreSla ZNzqdzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji
i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzena,
w terminie do 30 dni od daty koncowego terminu skladania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powy2szej decyzji nie stosuje sig
trybu odwolania.

5. Ktldy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia w1,nik6w konkursu, mo2e Zqda(, uzasadnienia
wyboru lub odrarcenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniajqce nastgpujqcych kryteri6w formalnych:
1) zloZor,e w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zloZone poprzez platformg Witkac.pl;
2) zlo2one po terminie;
3) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;
4\ fie dotycz4ce pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
5) zlo2one przez podmiot nieuprawnionyl
6) podpisane przez osoby nieupowaZnione;
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczltelny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;
9) zawierajqce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem

przez osoby do tego upowaZnione;
l0) w kt6rych wklad wlasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum wskazanego

w ogloszeniu - dotyczy zadafi rcalizowanych w formie wsparcia.

7. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadatia, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje
w oparciu o nastgpuj4ce kryteria merltoryczne:

Ocena merytoryczna olert zloLonych na realizacje zadari w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego:
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Lp Przyjgte kryteria oceny oferty Punkty kontrolne oceny
Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

1

MoZliwo3C realizacji zadania
publicznego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiajqc).rn realizacjg zada a?

Czy opis planowanych dzialan gwarantuje

osiqgnigcie celu zadania?

Czy zakladane cele s4 spojne z rezultatami?

0-30 pkt

2

Kalkulacja koszt6w realizacji
zadania, w rym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6lna z opisem dzialai?
Czy wysoko:iC wnioskowanej dotacji Jest
adekwatna do planowanych dziatan?

Czy planowane wydatki s4 zasadne

w odniesieniu do zakesu rzeczowego
zada a?

0-30 pkt

l

Zadeklarowana przez podmiot
jakoSi wykonania zadania

i kwalifikacje osob, przy udziale
l(orych podmiot ma reabzowa(

zada e

o Czy do3wiadczenie oferenla gwarantuje
wla$ciw4 realizacjg zadania?

o Wiarygodno6i i rzetelno5i podmiotu?
. Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy

realizacji zadania sE wystarczaj4ce do
realizacji programu?

0-30 pkt

l Zasigg pomocy oferowanej przez
podmiot

Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba
os6b objgtych projektem.

0-5 pkt

5
Staranno5i w przygotowaniu

oferty

Czy poszczeg6lne czESci oferty sq ze sob4

sp6jne?
Czy olena sporz4dzona jesl jasno

i przejrryScie?

0-5 pkt

mar. 100

Ocena merytoryczna ofert zloionych na realizacie zadaf w formie wsparcia realizacji
zadania publicznego:

Lp
Przyjgte krleria oceny

ofertY
Punkty kontrolne oceny

Skala
ocen

Liczba
prztznarrych

punkt6w

i
Mo2liwoii realizacji zadania
publicznego przez ol'erenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiaiEcym re alizacjg zadznia' !
Cry opis planowanych dzialan gwaranruje

osiqgnigcie celu zadania'l

Czy zakladane cele s4 ne z rezultatami?

0-30 pkt

2

KalL:ulac ja koszt6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6jna z opisem dzialan?

Czy wysokoSc wnioskowanej dotacji jest

adekwatna do planowanych dzialan?

Czy planowane wydatki sq zasadne

w odniesieniu do zakesu rzeczowego
zadania?

0-30 pkt

3

Zadeklarow ara przez podmiot
jakodC wykonania zadania

i kwalifikacje osdb. przy udziale
kt6rych podmiot ma realizowat

zadanie

Czy doswiadczenie oferenta gwarantuje
wla6ciw4 real2acj g zadania?

Wiarygodnodi i rzetelnoSi podmiotu?
0-15 pkt
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Czy kwalihkacje kadry zatrudnionej przy
realizacji zadar.ra sq wystarczajqce do
realizacji programu'l

Zadeklarowany wklad osobowy,
w t),rn twiadczenia

wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w przy realizacji zadaria

Czy podmiot przewiduje pracg spolecznq
czlonk6w i Swiadczenia wolontariuszy przy
realizacji zadania?
Czy deklarowany wklad osobowy
gwarantuje wla3ciwq realizacjg zadania?

0-5 pkt

5
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba
os6b obietych proiektem. 0-5 pkt

6
Starannosd w przygotowaniu

oferty

Czy poszczeg6lne czg5ci oferty sq ze sobq
sp6jne?

Czy .ofena sporzqdzona jest jasno
i przqrzyscie?

0-5 pkt

Razem max. 100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoSi prztznanej
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego. w miejscu przezlaczonp na zamieszczanie ogloszeri. a takze na platformie
Witkac.pl.

Na finansowanie lub dofinansowanie zsdai z zakresu ochrony zdrowia zleconych do
realizacji organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom, o kt6rych mowa w art.3 ust.3
ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom
organizacyjnym podleglym organowi administracji publicznej przeznaczono dotacje
w wysokosci:

Zadarue 2021 r

orgaruzacje
pozarzqdowe

orgal],zacle
pozarz4dowe

Prowadzenie poradni zajmuj4cej siq prohlaktykq i terapiq
uzalei:niei od Srodk6w psychoaktl.wnych w zakesie pomocy
uzaleZnionyrn, ich rodzinom i osobom zagrozor.ym
uzale2:nieniem oraz zagtolotym zaka:iteniem wirusem HIV.

900.000.00 940.000.00

Prowadzenie plac6wki rehabilitacyjnej w zakesie
przeciwdzialania narkomanii w formie o6rodka dzieonego
pobyu dla os6b uzaleZnionych od 5rodk6w psychoakyumych
w wieku do 25 r.2.

90.000.00

Prowadzenie plac6wki pomocy psychiatryczno
psychologiczno terapeutycznej skierowanej do dzieci i
mlodzieZy doSwiadczaj4cych kryzysu

320.000.00 340.000.00

Dzialania zmierzajqce do zmniejszenia palenia tytoniu w3rod
mieszkaric6w miasta Bialystok

I10.000.00 120.000.00

Prowadzenie Plac6wki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla
Dzieci i Mlodzie2y

320.000.00 340.000,00

Prowadzenie oirodka dziennego pobltu dla dzieci i mlodzieZy
z problemami zdrowia psychicznego w mie6cie Bialystok

425.000,00 435.000.00

Realizacja edukacji zdrowotnej os6b powy2ej 60 roku Zycia w
formie Uniwersy,tetu Zdrowego Seniora i Uniwersyetu
Profi lakyki Psychogeriatrycznej

45.000.00 50.000.00

2.315.000.00
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90.000.00
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VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Puttlicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogloszefi, a takie
na platformie Witkac.pl.
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