Załącznik do uchwały Nr 302/12
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
ogłasza w dniu 30 listopada 2012 r.
otwarty konkurs ofert na zadania pomocy społecznej
obejmujące świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski, które będą
świadczone w miejscu zamieszkania w okresie
od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
przewiduje się zlecenie następującego zadania:
I. Rodzaj zadania
Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące świadczenie: usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski,
wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku.
II. Podmioty uprawnione:
1. organizacje pozarządowe prowadzące społecznie użyteczną działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych;
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polski, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. spółdzielnie socjalne;
5. podmioty o których mowa w pkt. 1 - 4, muszą obejmować swoim zakresem działania
obszar Miasta Międzyrzec Podlaski.
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji świadczenia: usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski, wymagających
opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku.
A. Usługi opiekuńcze w zakresie:

1.Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych tj.
a. utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z
pomocy oraz z sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, zapewnienie bezpiecznego
otoczenia do poruszania się;
b. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa
domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o higienę żywności;
c. pranie bielizny osobistej i odzieży;
d. pranie i dokonywanie zmiany bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki)
lub zanoszenia bielizny do pralni;
e. prasowanie odzieży;
f. zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego - pomoc przy
sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów;
g. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet lub dostarczenie jednego gorącego
posiłku z baru;
h. pomoc przy spożywaniu posiłków;
i. palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody;
j. załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie
się z wydatkowanych środków;
k. organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem;
l. pomoc przy opiece nad zwierzętami domowymi, pod warunkiem, że zwierzę należy do
podopiecznego;
2. Zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej tj.:
a. mycie, czesanie i ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w
załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
b. pomoc przy kąpieli;
c. ścielenie łóżka;
d. układanie chorego w łóżku;
e. zapobieganie powstawaniu odleżyn;
f. pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady);
g. zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia
klienta, realizowanie recept;
h. w uzasadnionych przypadkach towarzyszenie podopiecznemu w drodze do i ze
szpitala oraz wizyty w szpitalu w razie konieczności hospitalizacji.
B. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności; leczenia i
rehabilitacji oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach
życiowych, a w szczególności takich jak:
•
samoobsługa, zwłaszcza, wykonywanie czynności
porządkowych, w tym umiejętność utrzymania domu;

gospodarczych

•

dbałość o higienę i wygląd;

•

utrzymanie kontaktów z domownikami oraz ze społecznością lokalną;

•

wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu;

•

korzystanie z usług różnych instytucji;

i

2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych :
•

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalne - rentowych;

•

w wypełnianiu dokumentów urzędowych;
3. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

•

nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;

•

pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach;

•

zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem;

4. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
•

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

•

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;

•

pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;

•
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych;
•

pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;

•

pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

5. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
•
zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej
lub fizjoterapii;
•
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

6. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
•

w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;

•
w organizacji drobnych
architektonicznych;

remontów, adaptacji, napraw,

likwidacji barier

•
kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i
gospodarzem domu;
7. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach
jeżeli nie mają możliwości uzyskaniu dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Usługi opiekuńcze świadczone będą średniorocznie dla ok. 28 osób (ok. 10.300
godzin rocznie), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dla ok. 23 osób (ok. 8.500 godzin rocznie), natomiast faktyczna liczba godzin świadczenia
usług, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym zostanie przyznana pomoc
oraz zakresu tej pomocy.
IV. Wysokość dotacji na realizację zadania:
Wys o k o ś ć d o t a c j i d o t y c z y p o k r yc i a k o s z t ó w r e a l i z a c j i z a d a n i a w
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
Wynosi ona odpowiednio:
1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań
własnych -125.500 złotych,
2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane
w ramach zadań zleconych -125.000 złotych.
Wysokość środków na pokrycie kosztów realizacji zadania ustalona zostanie uchwałą
budżetową Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. Podana wysokość dotacji jest wartością
szacunkową, a faktyczna będzie ustalona na podstawie wykonanej liczby godzin
świadczonych usług.
V.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zadanie będzie realizowane u osób, którym na podstawie decyzji administracyjnej
została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W decyzji administracyjnej zostanie
określony wymiar godzinowy, rodzaj, zakres przysługujących usług oraz wysokość
odpłatności ponoszonej przez osoby, którym przyznano pomoc w formie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby kadrowe i rzeczowe konieczne do
realizacji zadania.

4. Podmiot realizujący zadanie powinien mieć doświadczenie w realizacji tego rodzaju
zadań.

VI. Zasady przyznawania dotacji:
1. Ze zgłoszonych ofert na realizację zadania zostaną wybrane oferty
najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu
podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu miasta na realizację zadania, po
podpisaniu stosownej umowy, która określi szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz sposób rozliczenia przyznanych środków.
2.Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby
prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w
zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.
3.Oferta powinna być złożona wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, pózn. 25).
4. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć wyciąg lub kserokopię statutu wnioskodawcy
mówiące o zakresie, celach lub rodzajach zadań statutowych realizowanych przez
wnioskodawcę oraz dotyczących zasięgu terytorialnego jego działalności, potwierdzone „za
zgodność z oryginałem”.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wnioskodawcy. Do ofert należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo osoby
podpisującej ofertę do reprezentowania wnioskodawcy.
6. Oferty złożone na innych drukach, wypełnione niewłaściwie, bądź niekompletne w
zakresie wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, złożone po terminie lub
podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VII.

Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu
Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem do dnia
21 grudnia 2012r. . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie
„Otwarty konkurs ofert-Oferta na świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Międzyrzecu ul. Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec P.
3.Niniejsze ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta www.ummiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl i www.miedzyrzec.pl oraz na
stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzec Podlaski
www.mopsmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, począwszy od dnia 30 listopada 2012r.
4. Formularze oferty lub dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod nr. tel. 83 3717803, e-mail:
mops@tnet.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz MOPS pod w/w
adresami.
VIII. Zasady i kryteria wyboru oferty:
1. Oferty kompletne, złożone w terminie i na właściwych formularzach, będą rozpatrzone
przez Komisję, powołaną przez Burmistrza Miasta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a)zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym
ogłoszeniu,
b)wysokość środków przeznaczonych w budżecie przez Radę Miasta na realizację zadania,
c)ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
d)ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadane zasoby materialne i
kadrowe oraz doświadczenie w zakresie realizacji określonych zadań,
e)analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 grudnia 2012r. o godz. 8.00 w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6
21-560 Międzyrzec Podlaski.
3.Ostateczna decyzja o wyborze oferty i zawarciu umowy zostanie podjęta w formie
zarządzenia Burmistrza Miasta.
4. Podmioty składające
konkursowym.

oferty

zostaną

pisemnie

powiadomione

o rozstrzygnięciu

5.W przypadku rezygnacji podmiotu lub nie rozstrzygnięcia konkursu z przyczyn
opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego
konkursu .
6. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu miasta jest zobowiązany do
dostarczenia, na wezwanie całej dokumentacji związanej ze zleconym do realizacji
zadaniem, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
7. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe
wystawione przed terminem rozpoczęcia i po upływie terminu realizacji zadania,
określonego umową zlecającą realizację zadania publicznego.
IX.

Informacje dodatkowe

Miasto Międzyrzec Podlaski realizowało podobne zadania odpowiednio:
1)

w roku 2012 wg stanu na dzień 31.10.2012r.:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę: 82.400,-zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę: 94.000,zł
2)

w roku 2011:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę: 86.500,-zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę:
115.200,-zł

