Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec – listopad 2019 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 66.000 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 poprzez organizację wśród dzieci i młodzieży szkolnej bloku zawodów
promujących kulturę fizyczną;
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
3) rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz
eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
2. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może
przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych
środków własnych, nie dopuszcza się zamiany 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. W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
1) podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie
zakładała realizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich
uczniów i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:
a) organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak największej
liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wymagany jest
udział w zawodach co najmniej 40 łódzkich szkół),
b) organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych,
c) organizacja zawodów w sposób ciągły od marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
z wyłączeniem okresu wakacyjnego (nie można planować i rozliczać kosztów
merytorycznych oraz kosztów dotyczących obsługi zadania w miesiącach lipiecsierpień),
d) organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego
regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepisów
polskich związków sportowych (np. Kids Athletic),
e) organizacja zawodów musi być powiązana z elementami edukacyjnymi w zakresie
w zakresie profilaktyki uzależnień takimi 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),
f) uczestnik zawodów nie może być czynnym zawodnikiem klubu sportowego,
g) oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach;
2) dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który zorganizuje cały blok zawodów
promujących kulturę fizyczną na wszystkich poziomach nauczania, spełniając warunki
wymienione w pkt 1;
3) w konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać
doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania;

4) realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek
o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej;
5) 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;
6) oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
7) wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia
wierzytelności;
8) 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 oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie
wierzytelności;
9) oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań,
stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
10) 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.

