Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 28.01.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu
konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych
i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015
1. Cały koszt przedsięwzięcia: 7.560,00 zł1
2. Czas realizacji:

01 marca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

1 raz w tygodniu po 3 godz., w godzinach popołudniowych i wieczornych w miejscowości Będzino.
Szczegółowy harmonogram będzie ustalony po podpisaniu umowy.

3. Zadania punktu konsultacyjnego:
Usługi świadczone w punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu
świadczone będą nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Będzino.
Zadania punktu:

1



wstępna diagnoza problemów na terenie gminy,



poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,



poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,



kierowanie do poradni lecznictwa odwykowego,



prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi,



prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej uzależnienia, współuzależnienia,



udostępnienie materiałów dotyczących problemów alkoholowych (odbiorcy: pacjenci punktu,
placówek lecznictwa odwykowego),



współpraca z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczną, psychiatryczną,
terapeutyczną, prawną itp.,



współpraca z placówkami, w których przebywają osoby uzależnione lub zagrożone
uzależnieniem,



prowadzenie spotkań indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA),



informowanie o miejscach spotkań grup samopomocowych AA, AN, DDA, AL.-ANON,



motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii,
kierowanie do leczenia specjalistycznego,

Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem
lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
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motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzoru picia,



udzielenie wsparcia, poprzez rozmowy podtrzymujące, osobom po zakończeniu leczeniu
odwykowym,



inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

4. Adresaci:
Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz osoby zgłaszające problem alkoholowy u
innych z terenu gminy Będzino.
5. Formy realizacji:
- działania interwencyjno - wspierające,
- działania motywujące,
- informacja, edukacja,
- poradnictwo psychologiczne,
- zdiagnozowanie problemu całej rodziny i zaplanowanie pomocy.
W zakresie powyższych działań osoba prowadząca punkt konsultacyjny winna współpracować z
placówkami lecznictwa odwykowego, grupami samopomocowymi, placówkami podstawowej opieki
zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą osobom z problemem alkoholowym.
6. Kwalifikacje realizatorów:
Osoba prowadząca punkt konsultacyjny powinna mieć wiedzę nt. :
- uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
- zjawiska przemocy w rodzinie,
- problemów pijących nastolatków,
- bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie gminy, powiatu i
województwa.
Preferowane wykształcenie mgr psychologii lub socjologii oraz posiadanie kwalifikacji w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychoterapii uzależnień, terapii uzależnień.
Powyższe kwalifikacje należy potwierdzić dyplomami, certyfikatami, itp.
7. Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Będzino - sekretariat urzędu do
godz. 14:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (adres: Urząd Gminy Będzino; 76-037 Będzino
19), w zaklejonej kopercie podpisanej:
„Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób
zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji
psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
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8. Do oferty należy dołączyć:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dyplomów, certyfikatów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
- informację o doświadczeniu zawodowym,
- rekomendacje, opinie nt. dotychczasowych działań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.” i odręcznie podpisane,
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

9. Inne uwagi
1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub
informacji, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
2. Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Oceniająca, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Będzino,
który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
3. Komisja Oceniająca może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot,
w określonym przez Komisję terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów
dotyczących złożonej oferty.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2015r. o godz. 10:00 w gabinecie Wójta Gminy Będzino.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 25 lutego2015 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Uwaga:
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

