
ZART-ADZENIE NR..;.'!
PREZYDENTA MIASTA BIAL

z dnia 3:..hI-..u9++.*......
\

7...rzz
EGOSTOKU
2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadah publicznych

z zakresu profitaktyki i rozwi4zywania problemriw alkoholowych na ltta 2023 - 2025

Na podstawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz' U'

z 2022 r. poz.559 z p62n. zm.t). art. I i i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno(ci

pozytku publicznego-i o wolontariacie (Dz. lJ. z 2022 r. poz. 1327 z po2n. zm .2) oraz $ 3 ust'

2 Zarz}dzeniaNr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie

okreslenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadair

publicznych. zarzqdzam co nastgpuje:

sl.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadali publicznych z zakresu profilaktyki

i rozwi4zywania problem6w alkoholowych na lata 2023 - 2025:

1) Promowanie trzei:wego stylu 2ycia pol4czone z dzialaniami pomocowymi skierowanymi

do os6b i rodzin z problemem alkoholowym;

2) Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych;

3) Prowadzenie zajgi edukacyjnych dla rodzic6w w zakesie obejmuj4cym w szczeg6lnosci

profi laktykg zachowari ryzykownych;
4) Prowadzenie diagnostyki oftv wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespolem

plodowym;

5) Wspieranie dzieci i mlodziezy w zakresie umiejgtnoSci spolecznych oraz ich rodzic6w i

opiekun6w prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroni4cy dzieci

przed krzylvdzeniem;

6) Realizacja zadafr w zakresie szeroko pojQtych uzaleZnieh behawioralnych w szczeg6lnoSci

profilaktyki uzaleznieri od nowych technologii - program pilotdowy'

s2.
warunki konkursu stanowi zalqcznik do niniejszegoTre56 ogloszenia. zawieraj4cego

zarz4dzetria.

$3.
wykonanie zarz}dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorow'i Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.

s4.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania

@&;;&
r Zmiana tekstujednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszonaw Dz.l).22022 r. poz. 583,1005, t079 i | 56 |

2 Zmiana tekstulednolitJgo wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz'lJ' 22022 r' poz lSl2'
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Zalqcznik do Zarz4dzenia Nr /b11 t11

Prerydenta Miasf a Bialegostoku
z ania .99..[5.hp.od*....... zozz r.

na podstawie art. 11, 12, 13. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po21'tku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z p62n. zm.) oglasza otwarty konkurs
ofert na realizaclg zadari publicznych z zakresu profilaktyki i rozwi4zywania problem6w
alkoholowych.

L Rodzaje zadaf i uarunki realizacji.

l. Termin realizacji zadutia:01.01.2023 r. -31.12.2023 r.
2. DostgpnoSi: szeSi dni w tygodniu w wymiarze nie mniej n.i? c^ery godzinny dziennie.

3. Program realizacji zadania powinien obejmowai w szczeg6lno5ci:

4. Preferowane bgd4 dzialania maj4ce charakter ciEgly bazuj4ce na standardach dzialan

stowarzyszei abstynenckich opracowanych przez Krajow4 RadE Zwi4zkow

i Stowarzyszen Abstynenckich w partnerstwie z Pafstwow4 Agencj4 Rozwi4zyrv'ania

Probtem6w Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatylv Obl'watelskich.

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

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

byc mierzalne irealne do osi4gnigcia.

7. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.
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l) Promowanie trzeZwego stvlu Zrcia polaczone z dzialaniami pomocourymi

skierowanvmi do os6b i rodzin z nroblemem alkoholowym.
Cel zadania:

Zapewnienie miejsca na realizacjg zadah zwi4zanych z promowaniem trzeZwego stylu Zycia

i rozw6j Srodowisk samopomocowych oraz organizacja pomocy skierowanej do os6b i rodzin

z problemem alkoholowym.
Adresaci zadania'. mieszkaricy Bialegostoku

Warunki realizacj i zadania:

a) dzialania informacyjne dotycz4ce uzale2nienia od alkoholu,

b) dzialania wspieraj4ce osoby uzale2nione od alkoholu w trze2wieniu,

c) dzialania wspieraj4ce doroslych czlonk6w rodzin os6b uzaleZnionych od

alkoholu oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowych,

d) dzialania interwencyjne i wspieraj4ce dla ofiar przemocy domowej,

e) dzialania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw

abstynenckich,

f) dzialania w zakresie promowania dzialalnoici stowarzyszeri abstynenckich.

g) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promuj4cych postawy

trze2woiciowe i abstynenckie.

h) dzialania wspieraj4ce rozw6j Srodowisk samopomocowych,



8. Zadanie powinno byi realizowane z nalwyzsz4 staranno iciE, zgodnie z zawartq umowq
oraz z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

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

10. Realizacja zadania powinna odbywa6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

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

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno5ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu 

^rt.6 
i7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.22022 r.,poz.
2240);

b) zasada rriwnego traktowania - ozlacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na
ple6, rasg. pochodzenie etniczne. narodowoii. religig, wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawno36, wiek, orientacjg seksualnq.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie

budzetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 579,950,00 zl
(slownie: pigiset siedemdziesiEt dziewigi tysigcy dziewigiset pigidziesi4t zlotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu
ta rok 2023 oraz po zlo2eniu ofert.

l. Termin realizacji zadania:0I.01.2023 r. -31.12.2023 r.
2. DostgpnoSi przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niz trzy

godzinny dziennie.
3. Zakres dzialania punktu informacyjnego powinien obejmowai w szczeg6lno6ci:

a) dostarczanie informacji o sieci plac6wek Swiadcz4cych pomoc osobom i rodzinom
z problemem alkoholowym.

b) motywowanie os6b naduZywajqcych alkoholu oraz czlonk6w ich rodzin do
podejmowania terapii,

c) udzielanie wsparcia i pomocy psychospolecznej osobom z problemem
alkoholowym i ich rodzinom.

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

5. Oferent zobowipany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
byi mierzalne i realne do osi4gnigcia.

6. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

2) Prowadzenie punktu informacvinego o oroblemach alkoholowych.
Cel zadania:
Prouadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
Grupa docelowa: osoby i rodziny, w- kt6rych istnieje problem alkoholowy
Warunk i r e ali zacji zadania:

-)



7. Zadanie powinno by6 realizowane z najwyZsz4 starannodciq, zgodnie z zawart4 umowq
oraz z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

8. lnformacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok povlinna
znale2| sig na stronie intemetowej podmiotu. kt6remu przyztana zostanie dotacja.

9. Realizacja zadania powinna odbywai 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 dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu ar..6 i 7 ustawy z dnia l9 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpno$ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U.z2022r..poz.
2240);

b) zasada rriwnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na
ple6, rasg, pochodzenie etnicme, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawnoii, wiek, orientacjg seksualn4.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85l54 planuje Srodki w og6lnej wysokoici 45.000,00 zl.
(slownie: czterdzieSci pigi tysigcy zlotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacj i zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu
na rok 2023 oraz po zlo2eniu ofert.

3) Prowadzenie zaiei edukacl'inych dla rodzic6w rv zakresie obeimuiacvm
w szczeg6lnoSci profilaktyke zachowah ryzykowutqh.

Cel zadania:.
Organizacja zajg6 edukacyjnych dla rodzic6w w zakresie obejmujqcym w szczeg6lno3ci
profilaktykg zachowai ryzykownych dzieci i mlodziezy.
Grupa docelowa: rodzice i opiekunowie prawni dzieci i mlodzie2y w mieScie Bialystok
Warunki realizacj i zadania:

1. Termin reali zacji zadania:01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
2. Oferta realizacji zadania powinna obejmowai w szczeg6lnoSci nastgpuj4ce informacje:

a) miejsce i termin realizacji,
b) cete,

c) adresaci programu oraz spos6b ich naboru,
d) tematyka zaj96,
e) ewaluacja,
f) autor programu,
g) realizatorzy programu,
h) recenzja programu.

3. Cel zadania publicznego musi byd spqny z zalozonymi rezultatami.

4. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
byc mierzalne i realne do osiqgnigcia.

5. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.
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1) Prowadzenie diasnostvki oraz wsDomagania rozwo iu dzieci z alkoholowvm zesDolem

rrlodowt'm.
Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD oraz oddzial),wania edukacyjne skierowane do
rodzic6d opiekun6w prawnych dzieci z FAS i FASD.
Grupa docelowa: dzieci i mlodzie2 do l8 roku Zycia - mieszkancy Bialegostoku
Warunki realizacli zadania

l . Termin realizacji zadania: 0l.01.2023 r. - 31 .12.2023 r.,
2. Prowadzenie dzialari diagnostycznych w kierunku FAS/FASD,
3. Prowadzenie zajgi indywidualnych.
4. Prowadzenie zaj96 grupowych,
5. Prowadzenie zaj96 edukacyjnych dla rodzic6w.
6. Wymagania doty cz7ce specjalist6w realizuj4cych zadanie:

Terapeuci SI,
Psycholog,
Terapeuci FAS/FASD,
Rehabilitant.

a)
b)
c)
d)
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6. Zadanie powinno byi realizowane z naj wyzsz4 staranno !;ci4, zgodnie z zawart4 umow4
oraz z obowi4zujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

7. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budzetu Miasta Bialystok powinna
znaleL( siE na stronie intemetowej podmiotu. kt6remu przyznana zostanie dotacja.

8. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno(ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art.6 i7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. 22022 r., poz.

2240)'.

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na
ple6, rasg, pochodzenie etniczne. narodowodi, religig. wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawnoSi. wiek, orientacjg seksualn4.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budzetu Miasta w dziale 851 rozdz.85154 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 16.500,00 zl
(slorvnie: szesnaScie tysiEcy pigiset zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu
na rok 2023 oraz po zloZeniu ofert.

7. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zalolonymi rezultatami.

8. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
byi mierzalne i realne do osi4gnigcia.

9. Zadanie musi byd realizowane na terenie miasta Bialystok.



10. Zadanie powinno by6 realizowane z nilwyZsz4 starannoSciq, zgodnie z zawartq umow4
oraz z obowi4zujqcymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym
w ofercie.

1 l. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Biatystok powinna
znaleLt, sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przymana zostanie dotacja.

12. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpno3ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno6ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyj no-komunikacyj nej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U . z 2022 r. poz. 2240);

b) zasada rriwnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na ple6,
rasg, pochodzenie etnicme. narodowoSi. religig, wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualn4.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85l54 planuje Srodki w og6lnej wysokodci 80.000,00 zl
(slownie: osiemdziesi4t tysigcy zlotych 00/l 00).
Ostateczna kwota dotacj i zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok budzetu
na rok 2023 oraz po zloZeniu ofert.

s) Wsnieranie dzieci i mlodzieir w zakresie umieietnoSci snoleczn ch oraz ich rodzic6w
i ooiekunr5r' Dralr'nr'ch w rozwo u kom netencii rodzicielskich iako czvnnik chronlacv
dzieci przed krzywdzeniem.

Cel:
Zwigkszenie oddzialywah pomocowych kr6tko-i dfugoterminowych zmierzaj4cych do
rozwoju kompetencji spolecznych dzieci i mlodzi ezy oraz kompetencji rodzicielskich ich
rodzic6wi opiekun6w prawnych jako czynnik chroni4cy dzieci przed krz]rydzeniem oraz
eliminuj4cy zachowania os6b doroslych. kt6re s4 kzywdzqce wobec dzieci.
Grupa docelowa:
Dzieci i mlodzie2y z do5wiadczeniem przemocy b4d2 z ryzykiem wystqpienia takiego
do6wiadczenia oraz ich rodzice/opiekunowie prawni - mieszkaricy Bialegostoku
Zakres dzialari i istotne informacje:

1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.
2. Prowadzenie oddziatywan terapeutycznych (grupowych i/lub indl.widualnych), grup wsparcia

dla dzieci i mlodzie2y z doSwiadczeniami zdarzeri traumatycznych, w tym kzywdzenia.
3. Podejmowanie dzialan profilaktycznych skierowanych do kobiet z ryzykiem depresji

okoloporodowej jako czynnik chroni4cy przed krzyvdzeniem dzieci.
4. Podejmowanie dzialah terapeutycznych (grupowych i/lub indyrvidualnych) wobec sprawc6w

i ofiar przemocy r6wieSniczej.
5. Prowadzenie grupowych oddzialy.wari terapeutycznych wzmacniaj4cych wigZ skierowanych do

dzieci oraz ich rodzic6w/opiekun6w.
6. Prowadzenie kr6tkoterminowej terapii metod4 CPC-CBT (kombinowana rodzic - dziecko

terapia poznawczo- behawioralna) wobec calej rodziny. w kt6rej rodzice stosujq./stosowali
krzyvvdz4ce metody wychowawcze wobec dzieci

7. Prowadzenie superwizji zespolu.
8. Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w plac6wce:

- specjaliSci z zakresu psychotraumatologii,
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- specjalista psychiatrii dzieci i mlodzieZy,
- specjalista psychiatra,
- psycholog kliniczny ze specjalizacjq dziecigcq'
- certyfi kowani realizatorzy -terapeuci metody CPC-CBT
- certyfikowani specjaliSci ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie PARPA'

9. Oferent powinien opisa6 w ofercie standardy w zakresie ochrony dzieci w ramach realizacji

projektu.
10. Cel zadania publicznego musi by6 sp6jny z zalo2onymi rezultatami'

11. Oferent zobowi4zaty jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty muszq by6

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

13 . Zadanie powinno byi realizowane z najwyZsz4 starannosci4, zgodnie z zawartq umow4 otaz z

obowi4zuj4cymi standardami i przepisami. w zakesie opisanym w ofercie'

14. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Biatystok powinna znaleZi

sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu ptzyznana zostanie dotacja'

15. Realizacja zadania powinna odbywa6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia dostqpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej oraz

i nformacyjno-komunikacyj nej

r.v rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. po2.2240)1

zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei,
rasg, pochodzenie etniczne, narodowoii, religig, wyznanie, dwiatopogl4d,

niepelnosprawno56. wiek. orientacjg seksualn4.

a)

b)

Na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie

budzetu Miasta w dziale 851 rozdz.85l54 planuje irodki w og6lnej wysokosci 340.000'00 zl
(slownie: trzysla czterdzieSci tysigcy zlotych 00/100).

Planowana wysokos6 Srodk6w w latach 2024 - 2025:
- w 2024 t. w dziale 851 rozdz.85 154 wynosi 350.000,00 zl.'
- w 2025 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 360.000'00 zl'

w latach 2023-2025 wysokoSd Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysokosci budzetu miasta na

dany rok. Kwota ta mo'Ze ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budZetu Miasta w czgSci

przirnaczonel na realizacjg zadai z waznych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia

w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie moi;1a zrealizowae

mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji'

w przypadku, gdy wysokos6 srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znacznym

stoiniu'utrudni lub uniemo2liwi realizacjg zadania w sltuacji wyst4pienia szczeg6lnych

okolicznosci, w tym zmiany wysokosci najnizszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,

uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4glosci realizacji zadania i wlasciwej jakosci

reali"zowanych usiug moZliwe jist zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwosci finansowych

budzetu miasta.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu

na rok 2023 oraz po zloZeniu ofert.
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Cel:
Udzielanie pomocy dzieciom, mlodziely i osobom dorostym zagtolonym uzale2nieniem
i uzale2nieniom od nowych technologii oraz czlonkom ich rodzin i bliskim
Grupa docelowa:
Mieszkancy miasta Bialegostoku - dzieci. mlodzie2y zagrozone uzale2nieniem i uzale2nione
od nowych technologii oraz czlonkowie ich rodzin i bliscy.
Zakres dzialarfi i istotne informacje:

1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Prowadzenie warsztat6w i trening6w dla dzieci i mlodzie2y, rodzic6Vopiekun6w prawnych.
3. Prowadzenie wyklad6w i warsaat6w profilaktycmych dla rodzic6wi opiekun6w prawnych

dzieci i mlodzie2y.
4. Prowadzenie szkolen dla r6Znych grup zawodowych.
5. Prowadzenie poradnictwa i dziabrt informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i mlodzie2y,

rodzic6dopiekun6w prawnych i r62nych grup zawodowych.
6. Prowadzenie konsultacji indyrvidualnych dla dzieci i mlodzie7y, rodzic6dopiekun6w

prawnych.
7. Prowadzenie superwizji zespolu.
8. Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w plac6wce m.in.:

- specjalista psychiatrii dzieci i mlodzie2y,
- specjalista psychiatrii,
- psycholog,
- psychoterapeuta,
- pedagog,
- specjalista psychoterapii tzale2rie6.

9. Dodwiadczenie w prowadzeniu oddzialywai profilaktycznych w zakresie profilaktyki

ryzykownych zachowari - minimum l0 lat.
10. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zalozonymi rezultatami.
11. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 byi

mierzalne i realne do osi4gnigcia.
12. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.
13 . Zadanie powinno by6 realizowane z najwryZszq starannoSciq, zgodnie z zawartq umow4 oraz z

obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
14. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna znab1e

sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.
15. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia dostgpno6ci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno6ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyj nej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnodci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. po2.2240);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei,
rasg. pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wymanie, 6wiatopogl4d,
niepelnosprawnoSi. wiek. orientacjg seksualnE.
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6) Realizacia zadarfl w zakresie szeroko poietvch uzale2niefi behawioralnvch w
szczeqrilnoSci nrofilaktyki uzaleinieri od nowych technoloqii - nrogram pilota2owy,



Na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budzetu Miasta w dziale 85 I rozdz. 85154 planuje Srodki w og6lnej wysoko3ci 450.000,00 zl.
(siorvnie: czterysta pigddziesi4t tysigcy zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu

na rok 2023 oraz po zloZeniu ofert.

II. Warunki prryznawania dotacji:

l. Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa si9 z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dria 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZ1'tku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z po2n.zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U, 2022 poz. 1634 z p62n.

zm.).

2. WysokoSi przyznanej dotacji moze by,t ni2sza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo2e negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofai ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowipany jest do:
'l) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidl'wanych koszt6w realizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladarrych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci mniejszej niZ wnioskowana;

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

3) realizacji zadaria z najwy2sz4 starannoSci4, zgodnie z zawartq umow4 oraz
z obowi4zujqcymi standardami i przepisami. w zakesie opisanym w ofercie;

4) zlozenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za poSrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4
sumq kontroln4 w terminie okreSlonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okreSlony
w rozporz4dzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2ltku Publicmego z dnia
24 pu2dziemika2Ol8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizacji zada6 publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz.U.
22018 r. po2.2057);

5) opisywania oryginal6w faktur, rachunkow oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiggowych, potwierdzajqcych prawidlowe uydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal. Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 144l19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego

2019 r;

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacj i i podpisania umowy w przypadku, gdy:
l) oka2e sig, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od

opisanego w' zlo2onej pierwotnie ofercie;
2) oferent. w przypadku otrzymania dotacj i w mniejszej kwocie niZ wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umozliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 uiawnione niemane wczedniej okoliczno5ci, podwazaj4ce wiarygodnoSd

merytorycmq lub finansowq oferenta.

5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e byi wykorzystana

na:
I ) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budZetu miasta;
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2) zobowi4zania powstale przed dat4 obowiqzywania umowy o udzielenie dotacj i;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji

zwiqz.ane z realizail4 zadania wykazane w koszorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.

4) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tytulu otrzymanych kedyt6w;
5) nabycie lub dzierZawg grunt6w;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane:
7) dzialalnoSi gospodarcz4 i politycznq;
8) kary i odsetki.

6. W przypadkt zadah zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowi4zek wniesienia
finansowego wkladu wlasnego w wysoko6ci co naj mnie.i 5 % calkowitei wartoici zadania.

7. Wklad wlasny mo2e miei formg:
l) wkladu finansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez niego ze
zr6del innych ni2 bud2et Miasta Bialystok.
UWAGA: Wklad rzeczowy nie moZe byd przeliczany na finansoty.
2) wkladu osobowego - nieodplatna, dobrowolna praca, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem
nast9puj Qcych warunk6w :

a) zakres, spos6b i czas wykonywania pracy przez wolontariusza musz4 byi okre5lone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art.44 ustawy o dzialalnoSci po2y,tku publicznego
i o wolontariacie.
b) wolontariusz musi prowadzii na bie24co karty pracy wraz ze szczegolowym opisem
wykonywanej pracy (dokumenlacja ta musi byi przechowyrvana 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 posiadai kwalifikacje i spelniai wl.rnagania odpowiednie do
rodzaj u i zakresu wykonyuanej pracy:
d) warto56 pracyjednego wolontariusza wyliczonajest w oparciu o maksymaln4 stawkQ
zajedn4 godzing pracy nieprzekac zaj4c4 25 zUgodz., z zastrzezeniem pkl e);
e)jeSli wolontariusz wykonuje pracE tak4jak staly personel to kalkulacja wkladu pracy
wolontariusza mo2e byi dokonana w oparciu o slawki obowiAzuj4ce dla tego personelu,
z tW 2e warunkiem przyjgcia do kalkulacji kwoty wy2szej niz kwota wskazana
w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich iakie
posiada staly personel, w pozostalych przypadkach przyjmuje sig, i2 wartoS6 pracy
jednego wolontariusza nie mo2e przekroczyt kwoty zajedn4 godzing pracy wskazanej
w pkt d).

8. Wklad wlasny powinny stanowid w calo6ci lub czg6ciowo Srodki finansowe, kttirymi
dysponuje oferent (wlasne lub pochodz4ce z innych Zrridel) - nie moie byd to wylAcznie
wklad osobowy.

III. Termin i warunki skladania ofert.

1. W konkursie mog4 brai udziai podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalnoSci pozltku publicznego i wolontariacie prowadz4ce statutow4 dzialalno56
w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mogq zlo2yi ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuje:
I ) jakie dzialania w ramach realizacli zadania publicznego b9d4 wykonywa6 poszczeg6lne

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.
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1. Oferent jest zobowi4zany realizowai zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy. gdy:

l) s4 bezpoSrednio zwipane z realizowanym zadaniem, a takZe s4 niezbgdne dla jego

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

3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlaj4 koszty rzeczywiste. a takze s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe byi
jedynie czgsi wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnie2 inne zadania. nie zwiqzane z obslug4 projektu);

1l

3. Umowg zawartq pomiEdzy dw podmiotami, okreSlaj4c4 zakres ich iwiadczen skladaj4cych

sig na realizacj E zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o rcalizacjg zadania
publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnoSi solidamE za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art.l6 ust.1 ustawy o dzialalnoSci po21'tku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotyczqce realizacji zadania publicznego naleZy sklada6 zgodnie ze wzorem

okre5lonym w ro zporz4dzenitPrzewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego

z dnia 24 puldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadah publicznych orazwzor6w sprawozdan z wykonania tych zadari

(Dz.lJ. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za

po6rednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersj i papierowej w zamknigtej kopercie z

dopiskiem: ,,Konkurs ofert w zakresie profilaktyki i rozwi4zyvrania problem6w

alkoholowych" w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Biallmstoku'
ul. Bema 60i I , pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uptywa
2l dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. na portalu miejskim
u,ww.bialystok.pl,na tablicy ogloszeti w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz

na platlormie Witkac.pl.

7. Za ofertg zloZon4 uwaZa siE ofertg zloZon4 za po5rednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej zjednakow4 sum4 kontroln4.

8. Wymagana dokumentacja:
I ) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione

do skladania oiwiadczeri 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 - dot),czy oferent6w. kt6rzy nie podleeai4

wpisowi w Krajowvm Reiestrze S4dowym;
3) statut w wersj i elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kruZdej organizacji).

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznika powinna
byi potwierdzona za zgodnoi( z oryginalem przez osoby do tego upowaZnione.

10. Nie przewiduje sig moZliwoSci uzupelnienia zio2onych ofert.

IV. Koszty, kt6re w szczegrilnoSci mogq byd poniesione z dotacji:

q\
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5) zostan4 poniesione w okresie realizacji zadania;
6) sq poparte wla5ciwymi dowodami ksiggowymi oruz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowigany do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych
na realizacjg zadania zgodnie z ustaw4 o rachunkowodci, w spos6b umozliwiajqcy
identyfi kacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

l) wynagrodzenia za realizacjg zadai wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowipujqcymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
naleZy w szczeg6lnoSci okre(lii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla kazdego stanowiska pracy;

2) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangaaowanych bezpoSrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonpvanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Dopuszcza sig mo2liwoSd dokonywania przesunigd. tj. zwigkszania warto3ci pomigdzy
poszczegolnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okreSlonymi
w kalkulacji przewidywanych kosa6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nD
lioh. Zmiany powyzej !5% wymagaj4 zawarcia aneksu do umowy i powinny byt zg\aszane
w terminie umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie aneksu.

VI. Termin, tryb i kryteria rv1'boru ofcrt.

l. Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zlolonych
ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla Zuz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Po zapomaniu sig z opiniq Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji
i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzeni4
w terminie do 30 dni od daty kofcowego terminu skladania ofert.

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

5. Kuz.dy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze 24dad uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegaj4 olerty nie spelniajqce nastgpuj4cych kry.teri6w formalnych:
1) zlo2one w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zloZone poprzez platformE Witkac.pl;
2) zlo2one po terminie;
3) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;
4) nie dotycz4ce pod wzglgdem merltorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
5) zlo2one przez podmiot nieuprawnionyl
6) podpisane przez osoby nieupowa2nione;
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczl.telny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zalqcznik6w;
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9) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoif z oryginalem

przez osoby do tego uPowaZnione;

t0) w kt6rych wklad wlasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum wskazanego

w ogloszeniu - d otyczy zadai realizowanych w formie wsparcia.

7. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje

u oparciu o nastqpujqce kryteria merytoryczne:

ocena merytoryczna ofert zlo2onych na realizacje zadafl w formie yryiq realizacji
zadania publicznego:

ocena merytory czna ofert zloionych na realizacjg zadai w formie pow.i@!a realizacji
zadania publicznego:

Lp t')rzyjgte kryteria ocenY oferty
Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

Skala
ocenPunkty kontrolne ocenyPrzyj gte kryteria oceny

ol'erty
Lp

0-30 pkt

Czy podmiot dysponuje zasobem
lokalowym umozliwiajqcym realizacjg
zadania?
Czy opis planowanych dzialari gwarantuje

osiqgnigcie celu zadania?

zakladane cele ne z rezultalami?

Mo2liwoSi realizacji zadania
publicznego przez oferenta

0-30 pkt

Czy przedstawiona kalkulacja kosa6w jest

sp6jna z opisem dzialan?

Czy wysoko5i wnioskowanej dotacji jest

adekwatna do planowanych dzialai?
Czy planowane wydatki sq zasadne

w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania?

2

Kalkulacja koszt6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

0-25 pkt

. Czy doswiadczenie oferenta gwarantuje
wlaSciw4 realizacjg zadania?

o Wiarygodnosi i rzetelnoSi podmiotu?
. Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy

realizacji zadania s4 wystarczajqce do
realizac u?

Zadeklarowana przez podmiot
jako$ wykonania zadania
i kwalifikacje osob, przy udziale
ktorych podmiot ma realizowai
zadanie

0-5 pkt

Zadeklarowany wklad osobowY,
w tym 5wiadczenia
wolontariuszy i praca spolecma
czlonk6w przy realizacli zadania

1

0-5 pkt
5

0-5 pkt

Czy poszczeg6lne czQ6ci oferty s4 ze sob4

sp6jne?
Czy ofena sporzqdzona jest jasno

Staranno6i w przygotowaniu
oferty

max. 100Razenl

l3

Liczba
przyznanych
punkt6w

I

Czy podmiot przewiduje pracg spolecznq

czlonk6w i Swiadczenia wolontariuszy przy
realizacji zadania?

Czy deklarowany wklad osobowY
gwarantuie wlaic iw 4 realizaclg zadania?

Zasigg pomocy oferowanej Przez
podmiot

Ocena skali realizowanego projektu tj.
liczba os6b obiqrych projektem

iprzeirzy5cie?

6.

Punkty kontrolne oceny



I
MoZliwo$i realizacj i zadania
publicznego przez oferenta

Cz) podmiot dysponuje zasobem
lokalorr! m umozli$ iajqc! m realizacj(
zadaoia?
Czl opis planowarych dzial^i
g\a arantuje osiqgnigcie celu zadania?
Czy zakladane cele sq sp6jne z
rezultatami?

0-30
pkt

l
Kalkulacja kosadw realizacj i

zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstalriona kalkulacja kosztdn
jest sp6jna z opisem dzialai?
Czy wysokos6 wnioskowanej dotacji j€st
ad€kwatna do planowan)'ch dzialai?
Czy planowane wydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu rz€czowego
zadania?

0-30
pkr

Zadeklarowana przez podmiot
jakoSi wykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy u.dziale
kt6rych podmiot ma realizowai

zadanie

Czy dos\,viadczenie oferenta gwarantuje
wlasciwA realizacj g zadania?
Wiarygodno3d i rzetelno5d podmiotu?
Czy kwalifikacje kadry zat rudnionej
przr realizacji zadania sq rrystarczajqce
do r€alizacji programu?

0-30
pkt

4
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektu tj.
liczba osdb obietvch projektem.

0-5 pkt

5
Starannosc w przygotowaniu

oferty
0-5 pkt

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

9. Postepowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoS6 przyznanej

dotacj i ijej cel zostanie zafiieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego. w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogloszei. a takze na platformie
Witkac.pl.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez
organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zrviQzanymi z nimi
kosztami:

W budiecie Miasta Bialegostoku suma Srodk6w
prueznaczonych na realizacjg powyzszych zadaf wyniosla:

2020 rok 2021 rok

Promowanie trze|wego stylu zycia pol4czone z dzialaniafii
pomocowymi skierowanymi do os6b i rodzin z problemem

alkoholowym.
548 000 zl

Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach

alkoholowych.
31 600 zl 3l 600 zl

l4

. Czy poszczegdlne czgSci oferty sq ze
sobq sp6jne?

. Czy oferta sporzqdzona jest jasno
i przejrzy6cie?

Razem
max.
100

548 000 zl

A



Prowadzenie zaj96 edukacyjnych dla rodzic6w w zakresie

obejmuj4cym w szczeg6lnoSci profi laktykg zachowafi

ryzykownych.

l6 500 zl 16 5OO zl

Prowa&enie diagnostyki oraz wspomagania rozwoiu dzieci z

alkoholowym zespolem plodowym.
80 000 zl 80 000 zl

Realizacja zadafi w zakresie szeroko pojgtych uzale2nieri

behawioralnych w szczeg6lnodci profilaktyki uzaleZnierl od

nowych technologii - program pilotazowy

0,00 zl 0,00 zl

Wspieranie dzieci i mlodzie2y w zakresie umiejgtno6ci

spolecznych oraz ich rodzic6w i opiekun6w prawnych w

rozu'oju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroni4cy

dzieci przed kzywdzeniem.

140 000 zl 170 000 zl

Suma 816 100 zl 846 100 zl

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza si9 w Biuletl'nie Informacji Publicznej' na
stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku wnw.bialystok.pl, w
siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogloszef'
a takie na platformie Witkac.pl.

vl.
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