
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 2557/2017 

Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 15 września 2017r. 

 
Prezydent Miasta Radomia 

Ogłasza Konkurs 

  
na pozyskanie partnera w związku z Konkursem nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17 

w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu – typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej 

 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja 
projektu, który ma na celu kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób 
oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.  

2. Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Radomia - Lidera Partnerstwa (partnera 
wiodącego) z udziałem partnera. 

3. Realizacja zadań planowana jest w okresie od 01.03.2018r. - do 29.02.2020r. 
4. Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu: 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach 
współpracy międzysektorowej 
Przedmiotem konkursu są kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób 
oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. 
W ramach ww. typu projektu możliwe będzie zastosowanie następujących działań 
wynikających z potrzeb grupy docelowej oraz celu projektu, np.: 
• realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na 

celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej, np.: 
- działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, 

prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji 
o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące 
przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej, 

- działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego 
w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym 
powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, 
indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, 
trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),  

• realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem 
jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 
np.: kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych,  

• zastosowanie działań uzupełniających w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia 
w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, np.:  
- sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,  



- sfinansowanie kosztów dojazdu, 
- zapewnienie usług asystenckich 

5. Grupa docelowa: 
1. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 
2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi, 

4. osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji 
określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zgodnie 
z załącznikiem nr 9 niniejszego Regulaminu). 

5. preferowane osoby korzystające z PO PŻ; 
6. preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby zakwalifikowane do III 

profilu pomocy.  
6. Planowany zakres działań partnera/partnerów: 

• udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, 
• udział w opracowaniu diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, 
• realizacja zadań merytorycznych  
• wspólna realizacja projektu, 
• udział w ewaluacji - opracowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. 

7. Warunki przystąpienia do konkursu na partnera 
I. Potencjalny partner powinien udokumentować: 

• zgodność swojego działania z celami partnerstwa,  
• możliwość zadeklarowania wkładu własnego,  
• wykazać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.) lub 
za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy,  

• posiadać doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej. 

II. Potencjalny partner nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.). 

III. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez przystępującego do konkursu 
oferty partnerstwa w formie pisemnej  w terminie do dnia 6 października 2017r. 
w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
ul. Żeromskiego 53, pok. 182 lub przesłanie pocztą na ww. adres w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem: „Konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17 - Partnerstwo”. 

8. Wybór  partnera 
Wyboru na partnera dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta 
Radomia. Szczegółowe warunki współpracy z wyłonionym partnerem zostaną określone w 
odrębnej umowie. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.radom.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel.:  
48 36 20 552. 

9. Wymagane dokumenty: 

• wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, 
• dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca 
stan faktyczny na moment złożenia oferty), 

• statut, 



• ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok 
budżetowy, 

• oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, 
• oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, 
• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 
2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1541 ze zm.). 

 
 

 


