Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia
i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec
– październik 2019 r.
Planowana kwota na realizację zadania- do 230.000 zł;
1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu,
w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci
i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania
zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
1) stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności
fizycznej;
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
3) rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz
eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania
(należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego, nie dopuszcza się zmiany
wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków;
zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się
z zakresem przedmiotowym zadania.
4. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały podmioty prowadzące co najmniej
1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
5. Zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które
składają się m.in.: zajęcia sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki
uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl
życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest aby osoby prowadzące
działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne.
6. Projekt lub program może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportoworekreacyjnych jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie planowanych zajęć
sportowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportoworekreacyjnej.
7. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji będą miały ogólnodostępne projekty obejmujące
jak największą liczbę dzieci i młodzieży z udziałem wybitnych sportowców, którzy prowadzą
działania promujące zdrowy, sportowy tryb życia.
8. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Łodzi, w szczególności dzieci
i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
9. Wszystkie realizowane działania powinny odbywać się na terenie Miasta Łodzi.
10. Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania.
11. Grupa uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 15 osób.
12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności
koszty:
1) wynajmu obiektów;
2) zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony
w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy;
3) koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień;

4) dożywiania (w kwocie nie wyższej niż 5 zł dziennie na osobę) – w rozliczeniach dotacji
uwzględniane będą wyłącznie koszty dożywiania realizowanego w sposób systematyczny
przez cały okres realizacji zadania, zgodny z zawartą umową;
5) koszty energii elektrycznej w obiektach własnych;
6) płace osób prowadzących zajęcia sportowe (wysokość wynagrodzenia dla trenerów
i instruktorów określa oferent przy czym łączny udział środków przeznaczonych na płace
osób prowadzących zajęcia sportowe nie może przekraczać 40% środków finansowych
pozyskanych z dotacji);
7) koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach i ewentualnych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania,
zgodnego z zawartą umową;
8) koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie
może przekroczyć 30 zł.
13. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych –
w wysokości powyżej 3.500 zł.
14. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny
z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego
w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
15. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia będą miały dzieci i młodzież kierowane przez
asystenta rodziny lub pracownika socjalnego.
16. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który
winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie, (w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby
posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach).
17. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw
nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
18. Osoby prowadzące zajęcia sportowe muszą posiadać kwalifikacje zawodowe
w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
19. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka,
za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
Miasta Łodzi), musi być przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadać
stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu.
20. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która
w szczególności winna zawierać: imiona i nazwiska uczestników zajęć wraz z datami
urodzenia, adresami zamieszkania i nazwą placówki oświatowej do której dany uczestnik
zajęć uczęszcza, listy obecności, tematy zajęć.
21. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu
zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
22. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami
art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące
załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi,
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź
zajęcia wierzytelności.
25. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub
natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu
Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Urzędu Miasta
Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego
rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
26. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.

