WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w dniu 21 października 2016 roku
ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ze zm.)
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) oraz na podstawie Uchwały
Nr XXII/215/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”
zleca realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
następującym organizacjom:

I.

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE W ZAWADZKIEM – 110 OSÓB PŁCI MĘSKIEJ

KWOTA DOTACJI: 2.198.427 ZŁ
ZGROMADZENIE BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH
w Kopcu przy ul. Salezjańskiej 4
Termin realizacji zadania: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

z

siedzibią

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie przez Zgromadzenie
całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym
niepełnosprawnym
intelektualnie,
niemogącym
samodzielnie
funkcjonować
w codziennym życiu. Świadczenie na ich rzecz usług bytowych i opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie
i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Powyżej przedstawiony cel
realizowany będzie poprzez zapewnienie mieszkania i wyżywienia, pomoc

w bieżących sprawach osobistych, pomoc w podstawowych czynnościach życia
codziennego, codzienną systematyczną pielęgnację i opiekę, zapewnienie dostępu
do edukacji, udział w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, naukę i wychowanie
przez doświadczenia życiowe, zapewnienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz
lekarzy specjalistów, szeroko rozumianą rehabilitację społeczną, szkolenia personelu
dotyczące praw mieszkańców oraz kierunków prowadzenia terapii, a także metod pracy
z mieszkańcami, terapię zajęciową prowadzoną przez wykwalifikowaną osobę
zatrudnioną w pełnym wymiarze godzin, terapię zajęciowa w ramach warsztatów terapii
zajęciowej, rehabilitację zleconą przez lekarza z użyciem specjalistycznego sprzętu pod
kierunkiem rehabilitanta, terapię psychologiczną prowadzoną przez psychologa
współpracującego z psychiatrą, aktywizację fizyczną, umożliwienie zaspokojenia potrzeb
religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania
kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, działania zmierzające do usamodzielnienia
mieszkańca domu oraz zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych. Złożona oferta jest zgodna z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu i spełnia wszystkie ujęte w nim formalne wytyczne.
Wnioskowana kwota dotacji to 2.198.427 zł.

II.

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE W KADŁUBIE – 110 OSÓB PŁCI MĘSKIEJ

KWOTA DOTACJI :1.951.413 ZŁ
ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK
z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 14
Termin realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

MISJONAREK

MARYI

Podstawowym celem realizacji tego zadania publicznego jest zapewnienie przez
Zgromadzenie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz osobom
dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Zapewnienie mieszkańcom, którzy
nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb życiowych, całodobowej opieki
oraz warunków odpowiadających godności człowieka poprzez świadczenie na ich rzecz
usług bytowych zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych i edukacyjnych
na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających
z ich indywidualnych potrzeb. Całodobowa opieka realizowana będzie w oparciu
o indywidualny plan wsparcia mieszkańca koordynowany przez pracownika pierwszego
kontaktu. Powyższy cel zostanie realizowany przez Zgromadzenie poprzez zapewnienie
mieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, pomoc w podstawowych czynnościach
życiowych oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pielęgnację, utrzymanie
czystości, terapię zajęciową, rehabilitację zleconą przez lekarza z użyciem
specjalistycznego sprzętu pod kierunkiem rehabilitantów, terapię psychologiczną
prowadzoną przez psychologa współpracującego z psychiatrą, umożliwianie zaspokajania

potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem i udział w życiu sakramentalnym
i liturgicznym, podtrzymywanie więzi z rodziną i środowiskiem lokalnym, bezpieczne
przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, organizację świąt,
uroczystości, imprez kulturalnych, wyjazdów rekreacyjnych, wycieczek i turnusów
rehabilitacyjnych.
Złożona oferta jest zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu i spełnia wszystkie ujęte
w nim formalne wytyczne.
Wnioskowana kwota dotacji to 1.951.413 zł.

